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   Solunum sistemi, hastalık dolayısıyla ya da kaza sonucu 
hasar aldığında akciğerler yaşamın sürdürülebilmesi için yetersiz 
kalabilir. Uygun ventilasyonu sağlayabilmek için güvenilir teknojiler 
geliştirmekteyiz. Güvenli ve efektif tedavi bizim önceliğimizdir. Bunun 
sonucunda, cihazlarımız hastanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
otomatik ventilasyon sağlar ve hastaya maksimum destek verir.

Özel Teknolojisi ile Güvenilir Ventilasyon

Ventilasyon
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prisma VENT50-C
Her Zaman En İyi Çözüm

Prisma VENT50-C ventilatör prisma VENT50’de bulunan 
diğer tüm özelliklere ek olarak High-Flow (HFT) modu 
ile donatılmıştır.
HFT modunda cihaz dakikada 5 ila 60 litre sabit bir akış 
sağlar. Dahili oksijen girişi olup, prisma VENT AQUA ile 
ısıtılan ve nemlendirilen hava akışı bir nazal kanül 
vasıtasıyla hastaya ulaşır. Non-invaziv ve Invaziv 
uygulamalarda farklı hasta arayüzü kullanılır.
Prisma VENT50-C tekli hasta devresi ile kullanılabildiği 
gibi High-Flow Terapisi için nazal kanül ile diğer hasta 
devreleriyle birlikte de kullanılabilir.

prisma VENT50
En Üst Düzeyde Solunum Terapisi

İnvaziv ve non-invaziv en üst düzeyde solunum terapisi 
için çözüm ortağınız, geniş ventilasyon modları ile kesin 
çözüm sunar. Hastalara özel geliştirilmiş parametreler ile 
tam uyumlu çalışır. 

Basınç ve Volüm hedefli 50cmH2O basınca kadar 
çıkabilir.Dahili 12saat batarya ile uzun süreli trasport 
çalışma imkanı , entegre oksijen port girişi, büyük parlak 
ekran ile keskin görüntüler, SPO2 ölçüm imkanı, 
sessizlik, dahili nemlendirici ile kullanım, polisomnografi 
sistemlerine bağlanma, uzaktan bağlantı ile hasta takibi 
gibi birçok ayrıcalıklı özellikler sunar. 

VENTIlogic LS / plus
IV ve NIV Ventilasyonda Güvenilir Yaşam Destek 
Ünitesi

Invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon gerektiğinde, 
basınç ve hacim kontrolü yaparak, hastaya optimum 
solunum imkanı ve tedavi şansı sunan bu sistem, dahili 
bataryalı bir yaşam destek ünitesi olarak kullanılır.

LIAM seçeneği ile hastanın alt solunum yollarında 
birikmiş sekresyonun yukarıya taşınmasını ve öksürük 
desteği sağlar. Hem pediatrik, hem de yetişkin hastalar 
için uyumludur. 

Non-invaziv modlar: CPAP, S, ST, T ve TA

Invaziv modlar: PCV, PACV, PSV, VCV, VACV ve SIMV

Tidal Hacim Aralığı: 50 ml - 3000 ml

YENİ!
HFO
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Allegra M30
Kolay ve güvenli kullanımı ile evde bakım hastalarına 
ideal çözüm sunar.

Ekonomik - zeki geri dönüşüm kavramı

Kullanımı daha kolay- mobil ve akülü

Sofistike konsept - sağlam, uzun ömürlü ve darbeye 
dayanıklı yeni aspiratörümüz.

prisma 30ST / AVAPS
Klinik, Uyku Laboratuvarı ve Evde Bakımda 
Güvenilir Çözüm Ortağınız, Ayarlanabilir Hedef 
Hacimli BILevel-ST Terapi Cihazı

Ayarlanabilir hedef hacmi, autoEPAP ve destek sıklığıyla  
benzersiz autoS/T modu ile prisma30ST solunum 
yetmezliği ve Uykuda Solunum Bozukluğu olan 
hastalarda hızlı ve uzun süreli bir tedavi başarısı elde 
edecek şekilde rahat ventilasyon sunar. Çeşitli 
ventilasyon modları ve 4 ile 30 hPA arasında geniş basınç 
aralığı, gerektiği şekilde doğal veya senkronize solunum 
oluşturmak üzere kişiselleştirilmiş tedavi ayarlarını 
mümkün kılar.

Çeşitli ventilasyon modları: CPAP, APAP, S, T, S/T, 
autoS/T, aPCV Geniş basınç aralığı (4 – 30 hPa)                                     
Hedef hacim her pozisyonda sağlanır                            
SCOPES (KOAH ve hipoventilasyon için) kullanıcı için 
ayarları basitleştiren, endikasyona özel ön ayarlar                       
Yüksek basınçlarda bile son derece sessiz

prisma VENT30 / VENT40
Kolay, Sade ve Rahat 

Basit çalışma ve efsanevi uyum, parlak görüntüler, 
sezgisel menüler ve artan güvenlik

12 saat dahili akıllı batarya ve adaptörsüz kullanım ile 
prismaVENT gerek klinik gerekse evde bakım solunum 
tedavi çözümler için birinci tercihdir. Yenilikçi solunum 
teknolojisi ile şimdiye dek geliştirilen en sessiz 
ventilatördür. 
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   Pek çok uzmanlık alanından doktorlar, artan bir hızla uykuda solunum bozukluğunu teşhis 
etmektedirler. Uykuda Solunum Bozukluğunun sonucu olarak gün içinde sürekli uykululuk hali, iş 
hayatında düşen verimlilik ve yüksek tansiyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Kalp yetmezliği olan 
hastalar, diğer uykuda solunum bozukluğu olan hastalara göre daha ciddi risk altındadırlar. 

   Uzun yıllardır uyku tıbbı için teknoloji geliştirmekteyiz. Cihazın güvenirliği, tedavi başarısı ve 
kullanım kolaylığına odaklanmaktayız. Sonuç olarak; hastayı efektif olarak tedavi eden ürünler, 
cihaz-hasta uyumu ve sadece hastaya konsantre olmanızı sağlayarak işinizi basitleştiriyoruz.

Uyku Tedavisinde Akılcı Çözümler

Uyku Tedavisi
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Değişken Basınç Gereksinimleri, Obstrüktif Uyku 
Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Konforlu ve otomatik algılama ile değişen AUTO-CPAP 
tedavisi için üretilmiştir                                                        
Merkezi solunum olaylarını obstrüktif olanlardan ayırt 
eden OPP teknolojisi                                                           
Çok sessiz çalışma prensibine ek olarak isteğe bağlı 
olarak nemlendirici (SOMNOaqua) entegre edebilme               
SoftPAP basınç düşürücü özelliği ile rahat nefes verme 
imkanı sağlar.

prisma20A
Değişken Basınç Gereksinimleri, Obstrüktif Uyku 
Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Terapi basıncı otomatik olarak hastanın basınç 
gereksinimine uyar.                                                                      
Forced Oscillation Technology (FOT) yardımıyla, 
obstrüktif ve santral apne arasında güvenilir bir şekilde 
ayrım yapar Prisma20A, CPAP ve APAP modları ve rahat 
basınç tahliye softPAP özelliği sayesinde yüksek derecede 
terapi esnekliği ve rahatlığı sağlar.                                                           
softPAP ile rahat ve konforlu nefes verme imkanı.

prisma SMART
Değişken Basınç Gereksinimleri, Obstrüktif Uyku 
Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Yeni prisma SMART, Löwenstein Medical’in yüksek 
kalitede otomatik CPAP cihazları geleneğini sürdürür ve 
kişiselleştirilmiş solunum tedavisi için klasik veya dinamik 
basınç düzenleme şeklinde yeni bir seçenek sunar. 

SoftPAP ile rahat ve konforlu nefes verme özelliği            
Geniş LCD ekranı, basit kullanıcı navigasyonu ile kullanım 
kolağlığı

Geliştirilmiş algoritma ve hafiza teknolojisi                      
Cihaz iyi bilinen nemlendirici prismaAQUA ile kombine 
edilebilir
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prisma20C
Sabit basınç gereksinimleri Obstrüktif Uyku 
Apne (OSA) Tedavi Cihazı 

En son teknolojiyle donatılmış  modern ve işlevsel bir 
tasarım Dokunmatik ekran ile kullanım kolaylığı                          
Cihaz yüksek basınçlarda bile sessiz çalışma ve hassas 
basınç düzenlemeyi mümkün kılan mükemmel bir üfleyici 
teknolojisi Türkçe menü ve SoftPAP basınç düşürücü 
özelliği ile rahat nefes verme imkanı                                             
Mükemmel raporlama                                       
Nemlendirici prismaAQUA ve ısıtıcılı hasta devresi 
kullanılabilir

prisma SOFT
Sabit basınç gereksinimleri Obstrüktif Uyku 
Apne (OSA) Tedavi Cihazı  

prisma SOFT CPAP cihazı, sürekli pozitif basınçta  Uykuda 
Solunum Bozukluğu tedavisi için modern bir tedavi cihazının 
gereksinim duyduğu tüm özellikleri sunar. 

Kullanımı ve  okunması kolay geniş LCD ekran, basit kullanıcı 
navigasyonu ve düşük ses seviyesine ek olarak cihaz tedaviyi 
hasta için daha konforlu hale getiren basınç düşürücü softPAP 
özelliğine sahiptir. 

prisma SOFT nemlendirici (prismaAQUA) ile kullanılabilir. 

SOMNOsoft 2e
Sabit basınç gereksinimleri Obstrüktif Uyku 

Apne (OSA) Tedavi Cihazı 

Temel CPAP tedavisi için üretilen cihaz fısıltı kadar sessiz 
ve kullanımı kolaydır. Terapi verileri cihazda ve bri SD 
kartında terapi kontorlü için kaydedilir.                             
SOMNOsoft, basınç dengesi ve akıllı basınç desteği 
softPAP’ı  sunarak rahat nefes verme imkanı sağlar                          
OPP teknolojisi, obstructive ve merkezi  solunum 
olaylarını güvenilir bir şekilde ayırır.                                           
Rampa özelliği ile hastaların uykuya dalmasını kolaylaştırır
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prisma25S
Yüksek veya Dalgalı Basınç İhtiyacı İçin BILevel-S 
Terapi Cihazı

Geniş basınç aralığında uyarlanabilir basınç düzenlemesi, 
Donanımlı FOT (Zorlanmış Salınım Teknolojisi) ile apne 
farklılığı ve apne sürecini destekleyen özellikler.               
Geniş basınç aralığı (4 - 25 hPa) ve Terapi ayarları ile daha fazla 
esneklik için parametreler.                                         
Yüksek basınçta bile son derece sessiz.                         
Entegre ısıtmalı hortum ile hasta devresi ve maskedeki 
yoğunlaşmayı önler.                                                        
TRI-LEVEL ile kusursuz solutma yapar. Standart OTO-BPAP 
özelliği ile daha konforlu kullanım sağlar.

prisma30ST

Solunum yetmezliği, örn., Pozisyona bağlı hipoventilasyon 
ve / veya KOAH ve eş zamanlı USB (Uykuda Solunum 
Bozukluğu) tedavilerinde etkin çözüm.                                      
Prisma30ST sessiz, otomatik EPAP ve otomatik solunum 
yedeklemesi ile ekstra konfor sağlar.                         
Otomatik yedekleme frekansı veya sabit yedekleme 
frekans ayarı ile isteğe bağlı alarmlar belirleyip (Kaçak, 
düşük dakika hacmi, düşük tidal hacim, apne vb.) 
güvenliği en üst düzeye çıkarın.                                                                        
SCOPES (Kendine özgü ön ayarlar KOAH, 
HİPOVENTİLASYON vb.) kalıpları oluşturun hızlı 
terapiye olanak sağlayın Dokunmatik ekran ve kullanımı 
kolaylaştıran akıllı kullanıcı menüsü, terapiyi hızlı ve etkili 
bir şekilde uygulamanızı sağlar. 

prisma25ST
Obstrüktif, Karışık - Komple Uyku Apne tedavisi 
için BILevel-ST Terapi Cihazı

Parametre ayarları ve göstergelerle müşteri odaklı 
çözümler sunan özel ve maksimum esneklik.                             
SCOPES (kendine özgü ön ayarlar KOAH, 
HİPOVENTİLASYON vb.) kalıpları oluşturarak hızlı 
terapiye olanak sağlayın. Güvenilir (FOT) teknolojisi ile 
Obstrüktif ve Santral Apne tespiti.                                                                        
İsteğe bağlı otomatik veya manuel solunum sayısı ile 
ayarlanabilen ek güvenlik.                                             
Yüksek basınçta bile son derece sessiz.                           
Entegre ısıtmalı hortum ile hasta devresi ve maskedeki 
yoğunlaşmayı önler.                                                      
TRI-LEVEL ile kusursuz solutma yapar. Standart AUTO-
BPAP özelliği ile daha konforlu kullanım sağlar.
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prismaCR
Kompleks Uyku Apne Sendromu için Çözüm ve 
Tedavi Cihazı

Periyodik solumalı veya Cheyne-Stokes solumalı (örneğin 
kalp yetmezliğinde) ve merkezi, karışık veya karmaşık 
uyku apneli hastaların tedavisi için terapi cihazı. Terapi 
cihazı ventilasyonu otomatik ve sürekli olarak hastanın 
değişen gereksinimlerine adapte eder.                                                           
Cheyne-Stokes gibi periyodik solunum yapan hastalarınız 
için prismaCR santral, karışık veya kompleks uyku 
solunum düzenini bozan rahatsızlıklar için çözümler 
sunar. Hastanın mevcut solunum esnasında prismaCR‘de 
solunum düzenleme, minimum solunum sayısı ile birlikte 
hedef solunum hacmine dayalı olarak ihtiyaç odaklı 
basınç desteği sağlamaktadır.
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VisionAir 5
Bugün piyasadaki en sessiz ve en hafif oksijen konsantratör 
cihazdır. Ev içi oksijen tedavisi için ekonomik ve düşük enerji 
tasarrufu ile Airsep VisionAir 5 sadece 30 lbs (13,6 kg) 
ağırlığındadır. VisionAir 5 Oksijen hastaları sessiz, hafif ve 
enerji tasarruflu özellikleri sayesinde uzun süreli oksijen 
tedavilerini daha iyi geçirmektedir. Bunların dışında Airsep 
VisionAir 5 güvenli bir oksijen üretimi sağlar ve içerdiği alarm 
sistemleri sayesinde yeterli oksijen oluşumunu engelleyen bir 
durum varsa hastayı ve yakınlarını sesli olarak uyarır. VisionAir 
5 cihazlarında güvenlik ön planda tutulmuştur. Resetlenebilir 
elektrik güvenlik sistemi, komplike alarm sistemi ve ayrı ayrı 
kullanım ve çalışma saati ile ek oksijen ihtiyacınızı güvenle sağlar.

Airsep’in 25 yıllık portatif oksijen konsantratöründeki deneyimi 
ve Caire’nin likid gaz sistemlerindeki tercübesi FreeStyle 
Comfort da birleşti. Özel tasarlanan taşınabilir oksijen 
konsantratörü FreeStyle Comfor her yerde, her nefeste yüksek 
oksijen hacmi, kolay taşınabilir, hafif ve ergonomik özellikleriyle 
sosyal hayata karışmanın rahatlığını size sunar. FAA onaylı ve 
kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen uzun ömürlü 
bataryası ile FreeStyle Comfort bir portatif oksijen 
konsantratörünüzdeki tüm beklentilerinizi fazlası ile karşılar.

Portatif Oksijen Konsantratörü
Sizi Hayata Katar

Oksijen Tedavi
    Vücuda gerekli oksijeni göğüs boşluğunun iki yanında bulunan akciğerler sağlar. Süngerimsi yapısı ile akciğerler ortamdan 
solunan havayı süzüp temizleyerek tüm doku ve kana sağlıklı oksijen iletir. Akciğerler meydana gelen bir hastalık durumunda 
görevini yerine getiremediğinden vücut oksijensiz kalır.Bu durumda hastaya dışarıdan oksijen desteği verilmesi gerekir. Tütün 
ürünlerinin kullanımı ve artan çevresel kirlilik faktörleri ile  birlikte kronik solunum yetmezliği olan hasta sayıları da artmıştır. 
Uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) ve mekanik ventilasyon uygulamaları bu hastalar için iki majör tedavi yöntemidir. USOT’da 
en sık kullanılan oksijen temin sistemi oksijen konsantratörleridir. 

   Oksijen konsantratorleri ortam havasındaki gazları ayrıştırır ve %95 (±3) saflıkta oksijen üretir. Hastane ortamında oksijen 
desteği olarak oksijen tüpü takılır. Ancak sürekli oksijen takviyesi gereken hastalarda oksijen tüpünün ev ortamında kullanımı zor 
ve pahalı olacağından oksijen konsantratörü daha uygun olmaktadır. Hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve sağlık harcamalarını 
azaltmak için evde bakım hizmetleri geliştirilmiştir. Oksijen konsantratörleri, evde veya hastanede, birçok solunum hastalığının 
tedavi sürecinde kullanılır.
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    Hastaların maskeden beklentileri sürekli artmaktadır. Yüze tam olarak oturmasının dışında, 
yüksek terapi basınçlarını tolere etmeli, hava akımının gürültüsünü kesmeli, hastanın nefes vermesini 
kolaylaştırmalı, takıp çıkartması kolay olmalı ve yüzü tahriş etmemelidir. İleri teknoloji ile Almanya’da 
ürettiğimiz maskeler bu özelliklerin hepsini taşımaktadır. Tüm yüz tiplerine uyması sayesinde hasta uyumu 
maksimum düzeyde yakalanmış olur. Maske çeşitliliğimiz sayesinde her hasta grubu ve her yüz tipine 
göre Joyce ailesinde bir maske bulmak artık çok kolay.

Yüzünüzdeki Konforun Anahtarı

Maskeler
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JOYCEone
Tek Ölçü, Tek Maske

Güvenilir, sessiz, tam anlamıyla mükemmel uyum 
sağlayantek ölçüsü ile uluslararası piyasalardaki en çok 
satan maskemiz. Özel olarak tasarlanmış maske yastığı ve 
son derece esnek alın desteği ile iyi uyum sağlar. 
Kanıtlanmış döner başlık seti hasta devresinin yerinde 
kalmasını sağlar.

JOYCEone Full Face
Tek Ölçü, Tek Maske

Löwenstein Medical‘in geliştirdiği Full face maske, başarılı 
JOYCEone serisinin tüm avantaj ve konforuna sahiptir. 
Sağlam malzemelerden yapılmış, hafif ve kompakt ve son 
derece rahat, ayrıca kullanım ve temizlenme kolaylığını 
hastalarımıza sunar. 

CARA 
Yüzünüzdeki Konforun Yeni Adı

Yeni CARA Full Face ile  CARA nazal maskenin konforunu 

fullface maske kullananlara sunuyor ve CARA ailesi tamamlanıyor.

Mükemmel uyum, yüksek konfor, rahat ve sessiz bir 

ekshalasyon ve iyi cilt uyumluluğu yaşayın. Hafifliğinden, yumuşak, 

esnek ve yüzünüze tam iyi bir cilt uyumu sağlayan maske yastığından, 

kolay ayar olanağından ve birçok akıllı detaydan faydalanma imkanına 

ulaşın.
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JOYCEeasy
Kullanımdaki Kolaylığı Fark Edin

JOYCE easy, üç boyutta mevcut olup, sessizliği ve 
uyumluluğu ile hayranlık uyandırmıştır. Maske yastığındaki 
ayrıntılardaki pek çok yenilik, JOYCEeasy’yi daha da 
rahat yapmıştır. Maske, nefes verme havasının sessiz 
akışı, top ve soket bağlantısıyla sağlanan hareket 
özgürlüğü ve basit temizleme prosedürleri gibi bilinen 
ekstralarını korur.

JOYCEeasy Full Face
Sürekli ürün geliştirmenin sonucu olan Löwenstein 
Medical’in başarılı fullface maskesi, sürtünme azaltılmış 
silikon parçaları, daha fazla hareket serbestliği için eşsiz 
döner başlık bağlantısı ve entegre basınç ölçüm portu 
dahil olmak üzere çok iyi tasarlanmış detaylara sahiptir. 
Rahat sunan maske S, M ve L boyutlarına sahiptir. 

CARA
Nazal

CARA
Full Face
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JOYCE SilkGel

Löwenstein Medical’in bu terapi maskesindeki 
yüksek kaliteli jel ve SilkTec yüzey kaplaması 
kombinasyonu cilt dostu bir konfor ve yüz hatlarına 
mükemmel uyum sağlar. Maskenin temizlenmesi çok 
kolaydır. Üç boy (S-M-L) ve isteğe bağlı ekshalasyon 
sistemi olmadan non-vented  varyant olarak da 
mevcuttur.

JOYCE SilkGel Full Face

Yüksek seviyedeki rahatlığı ile JOYCE SilkGel, diğer Full 
face maskelerini geride bırakıyor. Jel dolgulu maske 
yastığı ve alın yastığı, ipeksi pürüzsüz Löwenstein Medical 
SilkTec ile kaplıdır. 
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NP 15
Sessiz, Daha Sessiz, ve en Sessiz 

Adından da anlaşılacağı gibi, sessizlik uzaktaki yaprakların 
kıpırdaması gibi sadece (15db) İki adet döner başlık seti 
ve boru sabitleme kayışları, sabitlikten ödün vermeden 
sınırsız hareket özgürlüğü sağlar. NP15, iyileşme ve uyku 
için en iyi konforu sunar.                                                                  
* 10 hPa (hektopascal) basınçta 15 dB (A) (desibel)

JOYCEeasy next FF

Löwenstein Medical’in başarılı JOYCEeasy Full face 
maskesinin modifiye edilmiş versiyonu, her ikisi de 
yüksek basınçlı kullanım için tasarlanmış, optimize edilmiş 
bir maske yastığı ve yeni başlık ile donatılmıştır. Kolay 
açılıp kapanan ergonomik başlık klipsleri, maske 
kullanımını basitleştirir. Normal ve obez yüzleri olan 
uyku apnesi hastaları için özellikle uygundur. NV varyant 
olarak da mevcuttur.
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Soluk verme sistemi

Maske gövdesine takılan soluk verme sistemleri sık sık hastayı rahatsız 
eden yüksek soluk verme seslerine neden olurlar. Ancak soluk verme 
sistemi (Silentflow 2) iyi düşünülmüş tasarımı ile mümkün olan en 
yüksek uyku rahatlığı sağlar: Hava yarık biçimli delikten hortum 
yönüne sessizce geçer. Bu yolla rahatsız eden hava akımı da önlenir. 
Silentflow 2, JOYCE ailesinin bütün nazal NV (non-vented) modelleri 
(JOYCE NV, JOYCE NV 40 hPa, JOYCE GEL NV) ile birlikte kullanılır.

Silentflow 2

JOYCEclinic FF
Her Durum İçin Doğru Çözüm

Ağız-Burun maskesi JOYCEclinic, hastanelerde / 
kliniklerde noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon tedavisi 
için hasta konforunu sağladığınız maskemiz, 50 hPa’ya 
kadar olan basınçlarda bile, hızlı ve basit uygulama, 
güvenli ve konforlu bir uyum sağlar.

JOYCEclinic FF; havasız, AAV ile havalandırılmayan 
(Sızıntı 1) ve AAV ile havalandırılmış (Sızıntı 2) 
varyantlarda üç boyutta mevcuttur. Pratik bir aksesuar 
olarak sunulan endoskopi adaptörü, havalandırma 
işlemini kesmek zorunda kalmadan bronkoskopi 
yapılmasına izin verir.

Endoskopik Adaptör
Profesyonel Bir Çözüm 

NIV yöntemi ile endoskopik 

uygulama imkanı 
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Uyku bozuklukları günlük yaşantımızda olumsuz 
etkiler yaratmaktadır. Uyku bozukluklarının dikkat 
dağınıklığı, unutkanlık, aşırı uykululuğun neden olduğu 
trafik kazaları, cinsel isteksizlik, obezite, yüksek 
tansiyon, felç, kalp rahatsızlıkları gibi birçok sonucu 
vardır.  Dolayısıyla, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu 
(OSAS), Huzursuz Bacaklar Sendromu ve diğer pek 
çok solunum ve nörolojik rahatsızlığın yarattığı uyku 
bozukluklarının tedavisi büyük önem taşımaktadır.  

Uyku bozukluğu teşhisinin konulabilmesi için 
Polisomnografi testinin uygun koşullardaki bir 
laboratuvarda yapılması gerekmektedir. Bu test, 
doğru teşhisin konulabilmesi ve doğru tedavinin 
uygulanabilmesi için son derece önemlidir.  

Uyku laboratuvarınız için Polisomnografi cihazı tercih 
ederken sadece şu an kullanılan bir teknolojiyi değil, 
yıllar sonra bile kullanılabilecek, geliştirilebilecek bir 
platformu seçin. Uyku tıbbının gelişim seyrini takip 
eden değil, ona yön veren bir alt yapıyı isteyin. 
Compumedics bu özelliklerin tamamını karşılayan 
bir uyku teşhis platformunu sizlere sunmaktadır. The 
Mayo Clinic, University of California, The Cleveland 
Clinic, NASA, The University of Tokyo gibi dünyadaki 
en seçkin uyku merkezlerinde kurulu Polisomnografi 
sistemlerimizi bir sonraki sayfada inceleyebilirsiniz.

Doğru Teşhis, Doğru Tedavi

Uyku Teşhis Sistemleri
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Compumedics Somte PSG
İster uyku laboratuvarında, ister serviste ya da hastanın evinde full 
PSG çekimine imkan tanır.

AASM 2007 krterlerine uyumlu toplamda 25 kanallı uyku 
laboratuvar sistemi.

Senkronize video özelliği, manuel ya da otomatik analiz imkanı, 
Türkçe raporlama

Yatak başı ünitesine eklenebilen harici DC girişleri ile kayıtlara 
kapnograf, pHmetre gibi cihazlar ekleyebilme

6 x EEG, 2 x EOG, 2 x Çene EMG, EKG – Thorasik empedans 
seçeneği • Airflow, • Horlama • Basınç (CPAP/ Bilevel) • Thorasik 
RIP band • Abdominal RIP band • 2 x Bacak EMG • Pozisyon • 
Oximetre SpO2 • Nabız • Plethysmography dalga formu ve 
Oksimetre probu durumu bilgilerini sağlar • Harici giriş ile 
thermistor, harici pozisyon sensörü, Aux AC veya Aux DC 
kullanılabilir.

• Pazarın en gelişmiş 
amplifikatörü

• Compumedics’in amiral 
gemisi,

• Yüksek tanımlı PSG, EEG ve 
araştırmalar için kullanılan en 
verimli amplifikatör.

• Uyku ve Epilepsi Teşhis veya 
araştırma teşhisi.

• Daha da güçlü bir evrim

• EEG çalışmaları için inşa 
edilen Grael EEG 
amplifikatörü

• Rutin EEG, LTM, YB, klinik ve 
araştırma uygulamaları için 
uyarılmış potansiyeller sağlar.

• Uyku çalışmaları için ayrılmış 
amiral gemisi Grael 
amplifikatörüne dayanarak 
Grael PSG kanal alt kümesine 
sahiptir.

• HD PSG amplifikatör kanallara 
sahip gerçek altın standart 
için belirtildiği AASM Tip 1 
çalışmaları.

• Araştırma odaklı teknoloji ile 
endüstri lideri ve değer 
yükseltici.

• Amaçlanan güçlü bir EEG 
amplifikatörü ve klinik EEG 
çalışmaları.

Yeni GRAEL SERİSİ
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MiniScreen PRO
Ayakta tedavi ölçümlerinden uyku laboratuarı 
polisomnografisine kadar AASM kurallarına uyan 
MiniScreen PRO, size tam esneklik kullanımı ile rahat bir 
çalışma sağlar. Basınç, akış, sızıntı gibi ek sinyallerin 
beslenmesi, tidal hacmi ve CO2 parametreler ile 
sorunsuz solunum izlemine izin verir. Bu sayede titrasyon 
tedavisinde daha net kararlar vermenize olanak sağlar.                                                             
Düşük kullanım maliyeti, MiniScreen PRO‘yu güvenilir ve 
ekonomik kılar.

MiniScreen Premium
Yeni 12Kanallı poligrafi sistemi MiniScreen Premium, 
XPAP kontrolünde doğru hava akımını ölçme özelliği ile 
doğru karar vermenizi sağlar. BiLevel ve ASV gibi 
ventilasyon modlarında, hızlı değişken ve yüksek basınç 
ölçümleri için mükemmel sensor hassasiyeti.                                                        
Kolay hasta uygulaması, RERA‘nın güvenilir analizi, düşük 
sarf maliyeti, dahili batarya, dahili hafıza, Türkçe yazılım, 
kolay raporlama ile üzerinizdeki iş yükünü alır.
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prismaLINE

Bakteri Filtresi
Bir kaç hasta değişiminde hastalarımızı 

enfeksiyondan korur

prismaPSG Modülü
Terapi cihazından PSG’ye sekiz 

sinyale kadar sinyal aktarımı. Modül, 
terapi cihazından aldığı dijital sinyal-

leri analog dataya çevirir.

Polen Filtresi
Hastaları polenden korur

prismaAQUA
Isıtıcılı nemlendirici

Hasta Devresi
Ø 19 mm veya 15 mm, 

ayrıca 19 mm otoklavlanabilir

prismaTS
Terapi yazılımı

prismaCONNECT
Terapi cihazı, PC ve 

prismaPSG modülü arası 
bağlantı sağlar

Maske
JOYCEone vb.

prismaBAG premium
Çanta

prismaLAB
prismaLINE’ın tüm modlarını kullanabileceğiniz tam 
anlamıyla titrasyon cihazı. prismaLAB yazılımı ile tüm 
mod ve basınç değişikliğine bilgisayardan rahatlıkla ve 
kolay ulaşabilme kabiliyeti sunar. Sürekli terapi için 
uyumlu ve yumuşak basınç, gece boyunca tüm modlar 
arasında kolay geçişler sağlar. Tüm PSG sistemlerine 
bağlanma imkanı sunar.
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riprismaLABset-PSG
prismaLAB cihazı, prismaAQUA 
nemlendirici, prismaBAG çanta, 

prismaCONNECT, prismaTS software, 
USB data kablosu ve prismaPSG

SOMNOcheck micro
Apne Tarama Cihazı

Kolay anlaşılabilir sonuçlar için renk kodlarının 
kullanılması Tek tuş ile kolay kullanım ve sonuçlara 
ulaşma Uykuda solunum bozukluğu riski taşıyan 
hastaların belirlenmesinde kolay ve hızlı yöntem                          
Yapılan analizin geçerliliği: hassasiyet % 96,2, spesifiklik 
% 91,7 Yeni, PulseDalga Analizi (PulseWaveAnalysis, 
PWA) teknolojisi yüksek kalitede sonuçlara ulaşılmasını 
sağlar.
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İstanbul Merkez
Turgut Özal Bulvarı (Eski Millet Cad.)
No. 154 Çapa - Fatih / İstanbul
Tel. +90 212 523 00 74 / 523 02 34
Fax. +90 212 523 02 33

Ankara Bahçelievler Şube
Bahçelievler 2. Cad. (Prof. Dr. Muammer Aksoy 
Cad.) Bahar Apt. No. 38/3 Çankaya / Ankara
Tel. +90 312 215 45 00
Fax. +90 312 215 29 31

Ankara Sanatoryum Şube
Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad.
No. 220/A Keçiören / Ankara
Tel. +90 312 380 56 36
Fax. +90 312 380 29 28

İzmir Şube
Kemeraltı Mah. 1. Beyler, 846. Sok.
Katipzade İş Hanı No. 51/109 Konak / İzmir
Tel. +90 232 484 05 07
Fax. +90 232 484 65 70

Bursa Şube
Demirtaşpaşa Mah. 2. Sabunevi Sok.
No. 46 Osmangazi / Bursa
Tel. +90 224 252 88 99
Fax. +90 224 252 88 99

Adana Şube 
Yenibaraj Mah. 68018 Sok. Galaksi Apt.
Sitesi B Blok No:3/2 Seyhan / Adana 
Tel. +90 322 228 28 25
Fax. +90 322 228 28 25

Eskişehir Şube 
Arifiye Mah. Alaaddin Cad. Aktürk Apt.
No:12/D Odunpazarı / Eskişehir
Tel. +90 222 230 33 04
Fax. +90 222 230 33 05

Konya Şube
Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad. Fatih Sitesi 
A Blok No: 26/B Konya 
Tel & Fax : 0332 351 86 52

Kayseri Şube
Hacı Saki Mh. Çimen Sok. No:22/B 
Pera Plaza Kocasinan / Kayseri
Tel & Fax  : 0352 336 69 21 

Kocaeli Şube
SGK İl Müdürlüğü Yanı 
Yahya Kaptan Mah. Çam Sakızı Cad. 
Koçakelçi İşmerkezi No: 10 
İzmit /KOCAELİ

Löwenstein Medical TÜRKİYE

Löwenstein Medical TÜRKİYE Löwenstein 
Grup’un Türkiye’deki yan kuruluşudur ve 
Löwenstein Medical Technology ürünlerini temsil 
etmektedir. Löwenstein Medical TÜRKİYE, 
Alman kalitesinde maskeler dahil olmak 
üzere anestezi, yenidoğan ventilatörleri, ICU 
ventilatörleri, diagnostic ve solunum terapi 
cihazları olmak üzere Türkiye pazarı için çok 
geniş yelpazede ürün gamı sunmaktadır. 

Löwenstein Medical Techology, Almanya’da 
tıbbi cihaz ve sistemlerin konusunda ürün 
geliştirme, üretim ve pazarlama konularında 
uzmanlaşmıştır. Şirket yaklaşık 30 yıllık tarihi 
boyunca, evde bakım alanında önemli katkılarda 
bulunmuş pazara yön veren lider firma 
konumundadır. Yenidoğan bakımında, yoğun 
bakım ventilatörlerinde ve anestezide şirket 
dünya çapında marka bilinirliği olan yenilikçi 

ürünlerini geliştirir ve üretir. Löwenstein Medical, 
yoğun AR & GE çalışmalarıyla, yeni ürünler 
üretmeyi her zaman başarıyla yerine getirmekte 
ve dolayısıyla tıbbi ilerlemeye önemli katkı 
sağlamaktadır.  Löwenstein Medical, birinci sınıf 
bir iş gücüne, iyi kurulmuş bir satış altyapısına ve 
hastaya fayda sağlamayı amaçlayan bir şirket 
stratejisine dayanarak, yüksek kalitede modern 
tıbbi cihaz ve sistemleri üretmeye ve satmaya 
devam edecektir. 

Heinen + Löwenstein, 8 Temmuz 2016’da 
Weinmann GmbH + Co. KG yi satın alarak 
Löwenstein Medical Techology GmbH + Co. KG 
olarak Grup bünyesine almıştır. Bizler Almanya 
genelinde 1500’den fazla çalışanı, 150 şubesiyle 
ve 11 tane dünyanın farklı ülkelerindeki yan 
kuruluşları ile yüksek kalitede ürün kalitesi ile 
hizmet vermeye devam etmekteyiz.
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