
DREAMstar™ Ser�s�
Prem�um Tedav� Seçenekler�

DREAMstar™ 
CPAP
DREAMstar™ Info
Obstrükt�f Uyku Apnes� 
(OSA) hastaları �ç�n 
Prem�um CPAP c�hazıdır. 
Apne, h�popne, �nsp�ratuar 
hava akım kısıtlanması, 
horlama, kaçak sev�yes� ve 
obstrükt�f �le santral olaylar 
arasındak� farkı algılar. 
Bu sayede, hek�m�n tedav� 
etk�nl�ğ�n� doğru ve kolayca 
değerlend�rmes�ne olanak 
sağlar.

DREAMstar™
Ser�s�nde tüm ver�ler, 
c�hazların dah�l� 
hafızasında depolanır. 
USB kablosu veya hafıza 
kartı �le aktarılab�l�r,  
DREAMstar™ Analyze 
yazılımı �le değerlend�r�l�p, 
b�lg�sayarda saklanab�l�r. 

Otomat�k kal�brasyon ve 
CC+ Flex özell�ğ� sayes�nde 
etk�nl�k ve konfor arttırılır.

DREAMstar™ 
B�PAP
DREAMstar™ Duo
24 saat kes�nt�s�z vent�latör 
desteğ�ne �ht�yacı olmayan 
Uyku Apne Sendromu veya 
Kron�k Solunum Yetmezl�ğ� 
hastalarına yönel�k 
tasarlanmış b�r Non-�nvaz�v 
Vent�lasyon(NIV) c�hazıdır.

Eşs�z Flow Sens 
algor�tması, hasta-c�haz 
senkron�zasyonunu 
opt�m�ze eder. Özet ve 
detaylı kullanım ver�ler�, 
apneler, h�popneler, 
solunum hızı ve hasta hava 
akımı b�lg�ler� dah�l� 
hafızada saklanır. 
USB bağlantısı veya hafıza 
kartı aracılığı �le Türkçe 
olarak kullanılab�len ve 
kullanıcının �steğ�ne göre 
d�zayn ed�leb�len 
DREAMstar™ Analyze 
programına aktarılab�l�r.

DREAMstar™ 
Auto CPAP
DREAMstar™Auto
Hastanın tedav�ye uyumunu 
arttırmak �ç�n tasarlanmıştır. 
Tüm solunumsal olayları 
tesp�t ederek, �nsp�ratuar 
hava akım kısıtlanması ve 
horlama g�b� obstrükt�f 
solunum problemler�ne 
karşı en etk�l� basıncı 
uygular.

Obstrükt�f ve santral 
olayların ayrıştırılması 
sayes�nde, uygulanan 
basıncın etk�nl�ğ�nden ödün 
vermeden, her zaman                
opt�mum basıncı hastaya 
�let�r. Santral apne ya da 
h�popne olayları tesp�t 
ed�ld�ğ�nde basıncını 
yükseltmeyek ek b�r 
güvenl�k sağlar.

DREAMstar™ 
B�PAP ST
DREAMstar™ DuoST
Akut ve Kron�k Solunum 
Yetmezl�ğ� tedav�s�nde, 
Solunum Yetmezl�ğ�ne eşl�k 
eden Obstrükt�f Uyku 
Apnes�nde (Overlap 
Sendromu) ve Santral Uyku 
Apnes� tedav�s�nde kullanıl-
mak �ç�n tasarlanmış yüksek 
performanslı Non-�nvaz�v 
Vent�lasyon (NIV) c�hazıdır. 

DREAMstar™ DuoST 
c�hazında; Duo B�PAP 
c�hazının özell�kler�ne ek 
olarak, dak�kadak� m�n�mum 
solunum ayarı ve I/E oranı 
ayarı yapılab�lmekted�r.

Kl�n�k kullanımda kolaylık 
sağlaması �ç�n ADAPT 
özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Gerekt�ğ�nde parametreler�n 
kolayca değ�şt�r�lmes� 
mümkün olur. Ekranda, 
t�dal hac�m, solunum sayısı, 
hava kaçağı ve �nsp�ryum 
süres� değerler� tak�p ed�l�r.
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