
• Oferujemy unikatowy program długotrwałej opieki nad pacjentem chorującym na bezdech senny - „WIEM”!
• Proponujemy fachową, indywidualną pomoc przy doborze aparatu CPAP i dopasowaniu maski
• Oferujemy szkolenie, konsultacje oraz wsparcie na każdym etapie używania aparatów do leczenia bezdechu sennego
• Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich oferowanych przez nas wyrobów
• Gwarantujemy dostęp do sieci profesjonalnych sklepów partnerskich, umożliwiających obsługę pacjenta według 

najwyższych standardów

Drogi Kliencie!
W trosce o swoje zdrowie, przy zakupie aparatu CPAP, masz prawo wymagać od sprzedawcy:
  • profesjonalnej obsługi w punkcie stacjonarnym, zgodnie z wymaganiami NFZ
 • znajomości specyfiki obsługi pacjenta chorującego na bezdech senny
 • wyboru aparatów CPAP oraz masek
 • ustawienia na miejscu ciśnienia leczniczego zaleconego Ci przez lekarza
 • fachowego dopasowania maski, wraz ze sprawdzeniem jej szczelności podczas pracy aparatu CPAP, przy zaleconym 

przez lekarza ciśnieniu leczniczym
 • profesjonalnego przeszkolenia z czyszczenia i pielęgnacji całego zestawu CPAP
 • informacji o częstotliwości wymiany maski oraz innych materiałów eksploatacyjnych – przede wszystkim filtrów
 • przy zakupie nawilżacza podgrzewanego - przeszkolenia z jego obsługi i pielęgnacji
 • możliwości kontaktu po zakupie i uzyskania wsparcia technicznego przez cały okres użytkowania zestawu CPAP, 

niezależnie od czasu gwarancji
Nie wahaj się pytać o to sprzedawcę i tego od niego oczekiwać!

KONTAKT Z NAMI:
www.vitalaire.pl
e-mail: biuro.als@airliquide.com, 
www.sklepvitalaire.pl

Biuro w Warszawie
Rejon Polski Centralnej i Wschodniej
VitalAire Sp. z o.o.
ul. Miła 6 lok. B, 00-180 Warszawa
tel. kom. 664 993 235
tel. 22 862 21 25, fax: 22 632 13 55

Biuro w Poznaniu
Rejon Polski Zachodniej
VitalAire Sp. z o.o.
ul. Świt 47, 60-375 Poznań
tel. kom. 785 205 060

Biuro w Katowicach 
Rejon Polski Południowej
VitalAire Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 125a/02, 40-156 Katowice
tel kom. 722 040 002 
tel. 32 781 17 87

Twój lokalny Partner:

www.vitalaire.pl

Maska nosowa Joyce One Maska ustno-nosowa Joyce One

Maska nosowa Joyce Easy Maska ustno-nosowa Joyce Easy

Maska nosowa Cara  Maska ustno-nosowa Cara

5 latgwarancjina aparaty
CPAP

Z technologią telemonitoringu

oraz

Oferujemy szeroki wybór masek stosowanych w leczeniu bezdechu sennego renomowanych producentów:

Philips Respironics, Löwenstein Medical Technology, Air Liquide Medical Systems, ResMed, Fisher & Paykel

Jestesmy Twoim Partnerem 
z innowacyjnym podejsciem

do leczenia bezdechu sennego
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DreamStation Pro z nawilżaczem

Aparat CPAP półautomatyczny z zaawansowaną ulgą wydechową  
C-Flex Plus

Philips Respironics

  •  opatentowany, zaawansowany auto algorytm wykrywający fazę oddechu  
oraz różne inne zdarzenia oddechowe 

 •  unikatowa funkcja zaawansowanej ulgi wydechowej – C-Flex+  
– pozwalająca na obniżenie ciśnienia w zależności od fazy oddechu

  •  zakres ciśnienia roboczego: 4 – 20 hPa, z regulacją co 0,5 hPa

  •  funkcja CPAP-check (tryb półautomatyczny) umożliwiająca okresową zmianę 
ciśnienia leczniczego

  •  funkcja EZ-Start ułatwiająca przyzwyczajenie się do leczenia

  •  funkcja stopniowego narastania ciśnienia (smart RAMP) ułatwiająca zasypianie

  •  możliwość zapisywania danych na  urządzeniu, do celów kontroli terapii na karcie 
pamięci SD

  •  menu w języku polskim

  •  wymiary: 8,4 x 19,3 x 15,7 cm (wys. x szer. x głęb.)

  •  waga z zasilaczem: 1,33 kg

  •  głośność: 25,8 dB(A)

Aparat zaprojektowany z udziałem pacjentów!

DreamStation Auto z nawilżaczem

Aparat CPAP automatyczny z zaawansowaną ulgą wydechową A-Flex

Philips Respironics

  •  opatentowany, zaawansowany auto algorytm wykrywający fazę oddechu  
oraz różne inne zdarzenia oddechowe 

  •  proaktywny algorytm zapobiegający występowaniu zaburzeń oddychania  
podczas snu

  •  zabezpieczenie przy występowaniu epizodów typu bezdech centralny z obturacją 
dróg oddechowych

  •  zakres ciśnienia roboczego: 4 – 20 hPa, z regulacją co 0,5 hPa

  •  unikatowa funkcja zaawansowanej ulgi wydechowej – A-Flex  
– pozwalająca na obniżenie ciśnienia w zależności od fazy oddechu

  •  funkcja EZ-Start ułatwiająca przyzwyczajenie się do leczenia

  •  funkcja Auto-trial ułatwiająca właściwe dobranie ciśnienia leczniczego

  •  wskaźnik postępu przyzwyczajania się do stosowania aparatu

  •  funkcja stopniowego narastania ciśnienia (smart RAMP) ułatwiająca zasypianie 

  •  możliwość zapisywania danych na  urządzeniu, do celów kontroli terapii na karcie 
pamięci SD

  •  menu w języku polskim

  •  wymiary: 8,4 x 19,3 x 15,7 cm (wys. x szer. x głęb.)

  •  waga z zasilaczem: 1,33 kg

  •  głośność: 25,8 dB(A)

Aparat zaprojektowany z udziałem pacjentów!

RemStar Pro z nawilżaczem

Aparat CPAP półautomatyczny z zaawansowaną ulgą wydechową  
C-Flex Plus

Philips Respironics

  •  opatentowany, zaawansowany auto algorytm wykrywający fazę oddechu  
oraz zaburzenia oddechowe

  •  unikatowa funkcja zaawansowanej ulgi wydechowej – C-Flex+ 
– pozwalająca na obniżenie ciśnienia w zależności od fazy oddechu

  •  zakres ciśnienia roboczego: 4 – 20 hPa, z regulacją co 0,5 hPa

  •  funkcja CPAP-check (tryb półautomatyczny) umożliwiająca okresową zmianę 
ciśnienia leczniczego

  •  funkcja stopniowego narastania ciśnienia (RAMP) ułatwiająca zasypianie

  •  możliwość zapisywania danych na  urządzeniu, do celów kontroli terapii na karcie 
pamięci SD

  •  wymiary: 10 x 14 x 18 cm (wys. x szer. x głęb.)

  •  waga z zasilaczem: 1,53 kg

  •  głośność: < 30 dB(A)

PRISMA 20A z nawilżaczem (opcjonalnym)

Aparat CPAP automatyczny  z dwoma trybami dostosowywania ciśnienia leczniczego 
oraz funkcją SoftPAP

Löwenstein Medical Technology

  •  funkcja SoftPAP - subtelne obniżanie ciśnienia we wczesnej fazie wydechu i podnoszenie  
„na końcu” wdechu, aby zapobiec zdarzeniom obturacyjnym

  •  funkcja autoSTART/autoSTOP - aparat uruchomi się po wykryciu oddechu, a po zdjęciu maski 
wyłączy się w ciągu kilku sekund

  •  funkcja soft START - łagodne rozpoczęcie terapii przy niskim ciśnieniu

  •  możliwości wyboru jednego z dwóch algorytmów dostosowywania ciśnienia podawanego 
powietrza: standardowego lub dynamicznego

 •  wskaźnik DSI (deep sleep indicator) posiada jedyny na rynku system wykrywania stadium snu 
głębokiego. DSI pozwala stwierdzić, czy cel leczenia, jakim jest właściwy sen, został osiągnięty

  •  możliwość zapisywania danych na  urządzeniu, do celów kontroli terapii na karcie pamięci SD

  •  możliwość sterowania zdalnego poprzez oprogramowanie prisma TS,

  •  urządzenie zasilane wyłącznie przy użyciu dołączonego zasilacza napięciem od 100 V do 240 V.

  •  intuicyjny panel z ekranem dotykowym z menu w języku polskim,

  •  waga urządzenia 1,4 kg

  •  głośność 26 dB(A)

Prisma Smart z nawilżaczem (opcjonalnym)

Aparat CPAP automatyczny  z dwoma trybami dostosowywania ciśnienia leczniczego 
oraz funkcją SoftPAP

Löwenstein Medical Technology

  •  funkcja SoftPAP - subtelne obniżanie ciśnienia we wczesnej fazie wydechu i podnoszenie „na 
końcu” wdechu, aby zapobiec zdarzeniom obturacyjnym

  •  funkcja autoSTART/autoSTOP - aparat uruchomi się po wykryciu oddechu, a po zdjęciu maski 
wyłączy się w ciągu kilku sekund 

  •  funkcja soft START - łagodne rozpoczęcie terapii przy niskim ciśnieniu 

 •  możliwości wyboru jednej z dwóch prędkości dostosowywania ciśnienia podawanego powietrza: 
standardowej lub dynamicznej,

  •  wskaźnik DSI (deep sleep indicator) posiada jedyny na rynku system wykrywania stadium snu 
głębokiego. DSI pozwala stwierdzić, czy cel leczenia, jakim jest właściwy sen, został osiągnięty

 •  możliwość zapisywania danych na  urządzeniu, do celów kontroli terapii na karcie pamięci SD

  •  unikatowa funkcja z możliwością wygenerowania raportu  bezdechu centralnego z zamkniętymi 
drogami oddechowymi

  •  zakres ciśnienia roboczego: 4 hPa do 20 hPa

  •  głośność: 27 dB(A)

 •  waga urządzenia 1,4 kg

Prisma Soft z nawilżaczem (opcjonalnym)

Aparat CPAP stałociśnieniowy z funkcją SoftPAP

Löwenstein Medical Technology

  •  Funkcja SoftPAP – subtelne obniżanie ciśnienia we wczesnej fazie wydechu i podnoszenie „na 
końcu” wdechu, aby zapobiec zdarzeniom obturacyjnym

  •  funkcja auto START/autoSTOP - uruchamia urządzenie po wykryciu oddechu i wyłącza po 
zdjęciu maski 

 •  funkcja soft START - łagodne rozpoczęcie terapii przy niskim ciśnieniu

 •  możliwości wyboru jednej z dwóch prędkości dostosowywania ciśnienia podawanego powietrza: 
standardowej lub dynamicznej,

  •  wskaźnik DSI (deep sleep indicator) posiada jedyny na rynku system wykrywania stadium snu 
głębokiego. DSI pozwala stwierdzić, czy cel leczenia, jakim jest właściwy sen, został osiągnięty,

 •  możliwość zapisywania danych na  urządzeniu, do celów kontroli terapii na karcie pamięci SD

 •  unikatowa funkcja z możliwością wygenerowania raportu  bezdechu centralnego z zamkniętymi 
drogami oddechowymi

  •  zakres ciśnienia roboczego: 4 hPa do 20 hPa

  •  głośność -  26,5 dB(A)

  •  waga urządzenia 1,4 kg 

Maska podnosowa Dreamwear   Maska ustno-nosowa Dreamwear FullFace

Maska nosowa Wisp Maska ustno-nosowa Amara View

Maska nosowa DreamWisp Maska donosowa Dreamwear Gel

APARATY CPAP, KTÓRE PROPONUJEMY (MODELE PRODUKOWANE W USA): APARATY CPAP, KTÓRE PROPONUJEMY (MODELE PRODUKOWANE W NIEMCZECH):

Mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia  na refundację aparatów CPAP stosowanych w leczeniu bezdechu sennego dla 
pacjentów zamieszkałych na terenie Polski.

Oferujemy szeroki wybór masek stosowanych w leczeniu bezdechu sennego renomowanych producentów:

Philips Respironics, Löwenstein Medical Technology, Air Liquide Medical Systems, ResMed, Fisher & Paykel


