BreathCaring Solidity.

Is er nu, wanneer je het nodig hebt.

Ontdek de nieuwe generatie van
onze CPAP/APAP-apparaten.

prisma SOFT
en prisma SMART.

BreathCaring Solidity.

Is er nu, wanneer je het nodig hebt.
prisma SOFT of prisma SMART: met beide apparaten
maakt u de juiste keus!
prisma SOFT en prisma SMART bieden u de beste kwaliteit
op de markt. Deze maken het compker prismaLINE-spectrum
met nog twee innovatieve apparaten en zeer eenvoudig te
hanteren.

Profiteer van onze twee allrounders:
Het voor prisma typische ontwerp belooft de vertrouwde kwaliteit. Praktisch gedacht en voor de
praktijk gemaakt. Dat zijn al onze producten. Want wij ontwikkelen ze consequent volgens de
wensen van onze partners. En creëren daarbij apparaten die intuïtief te bedienen, betrouwbaar,
rendabel en hypermodern zijn.
• 	Geruisloos
• 	Uniform bediening en menu's met een heldere structuur (voor patiënten en proffesionals)
• 	Groot LCD-scherm: goed zichtbare weergave van diverse informatie
• 	prismaLINE toebehoren
• 	Twee APAP-dynamieken in de prisma SMART: voor elke patiënt de juiste therapie
• 	Bekende eigenschappen zoals bijv. herkenning van Cheyne Stokes-ademhaling
en geforceerde oscillatietechniek (FOT) over de gehele prismaLINE

prismaLINE
De oplossing voor de
therapie van ademhalingsstoornissen

Een nieuwe dimensie van exclusief bedieningsgemak voor de prismaLINE:
De combinatie van groot beeldscherm (briljant touchscreen of LCD) en intelligente
gebruikersinterface maakt een nog niet eerder ervaren intuïtieve en snelle bediening mogelijk.
Dit bedieningsconcept is te vinden in de complete prismaLINE-portfolio, in elk opzicht de
ideale ondersteuning voor behandeling van obstructieve slaapapneu.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de connectiviteit en de toebehoren. prismaLINE biedt voor
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elke therapie het juiste apparaat, in bewezen kwaliteit: precies, betrouwbaar en geruisloos.

