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Aparat CPAP-V iBreeze Series - Resvent 

Aparat CPAP-V to nowoczesny, inteligentny i jednocześnie jeden z najlepszych aparatów CPAP dostępnych na rynku.  

Aparat iBreeze przez 28 dni pracuje w trybie Auto CPAP i analizuje próbkowanie oddychania, dostosowując najlepszy 

poziom ciśnienia dla pacjenta. Po 28 dniach automatycznie przechodzi w tryb CPAP z ustalonym i najlepiej 

dostosowanym ciśnieniem powietrza dla pacjenta. 

 

Aparat CPAP-V iBreeze Series - najwyższy standard na rynku!  

 

 Wyposażenie standardowe aparatu:  
• Aparat CPAP-V iBreeze z zintegrowanym nawilżaczem  

• Maska nosowa (rozmiar S, M, L) 

• Rura o średnicy 15 mm 

• Filtr powietrza 

• Karta pamięci SD 

• Instrukcja obsługi  

• Torba do transportu aparatu  

 

 

 

 Nowe unikatowe funkcje CPAP-V iBreeze Series: 

 
•Kompaktowy design i przyjazny interfejs użytkownika. 

• Inteligentny nawilżacz „plug and seal” z ciągłym monitorowaniem      

   poziomu wody dla pełnego bezpieczeństwa. 

• Mnogość parametrów terapii dla lepszej oceny w warunkach klinicznych. 

• Tryb CPAP-V jest kombinacją trybu APAP i CPAP. Pozwala przy pomocy  

   trybu APAP i funkcji miareczkowania ciśnienia, w ciągu  

   nastawionego przedziału czasowego, obliczyć optymalny poziom leczenia  

   dla trybu CPAP. 

• Unikalny algortym IPR (Intelligent Pressure Release) oferuje większą  

   wygodę podczas prowadzonej terapii oddechowej. 

 

Parametry techniczne: 
• Tryb pracy CPAP-V (tylko aparat 20C Pro)  • Waga:  1,35 kg      • Ramp 

• Możliwość wyboru języka obsługi urządzenia • Rozmiar: 22,2 x 15,5 x 12,2 cm  • Auto ramp (tylko 20C Pro) 

• Zakres ciśnienia CPAP:  4-20 cmH2O  • Wyświetlacz kolorowy:  3,5 cala  • Auto Wł./Wył. 

• Statyczna dokładność ciśnienia :   0,5 cmH2O • Poziom hałasu (ISO80601-2-70) ≤ 28 dB • Zegar i budzik 

• Dynamiczna dokładności ciśnienia:   1 cmH2O • Test dopasowania maski (tylko 20C Pro) •Kompensacja nieszczelności 

• Detekcja zdarzeń oddechowych (tylko 20C Pro)  • Autodostrajanie do wysokości  • Możliwość podłączenia SpO2,PR  

• IPR (Intelligent pressure release)    • Tryb oszczędzania energii  • Możliwość wykonania autotestu  

• Kompensacja obwodu Zintegrowany nawilżacz • Raport pacjenta na ekranie głównym • E-COMP (tylko aparat 20C Pro) 

• Automatyczne dostrajanie jasności ekranu (20C Pro) • Możliwość wyboru jednostek miary   

• Zapis danych szczegółowych na karcie SD (10 lat) • Tryb oszczędzania energii  -   

• Zapis danych w urządzeniu (1 rok danych   • Transmisja bezprzewodowa    

   statystycznych, 1 tydzień danych szczegółowych)     (Bluetooth, WIFI, GPRS)         

Kontakt: 
Michał Karpiński      

M: +48 535 004 013      

E: biuro@hpm-medical.eu     

cena 2 100,00 zł brutto 
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Aparat Auto CPAP iBreeze Series - Resvent 

Aparat Auto CPAP to nowoczesny, inteligentny i zaprojektowany tak, by  pacjent odczuwał największy komfort podczas 

użytkowania aparatu. Aparat iBreeze pracuje w trybie automatycznym dostosowując się do naszego rytmu oddychania 

i dopasowując ciśnienie powietrza w taki sposób, żeby pacjent odczuwał jak największy komfort podczas użytkowania 

aparatu. Ciśnienie zmienia się w zależności od potrzeb pacjenta.  

Aparat Auto CPAP iBreeze Series - najwyższy standard na rynku!  

 

 Wyposażenie standardowe aparatu:  
• Aparat Auto CPAP iBreeze z zintegrowanym nawilżaczem  

• Maska nosowa (rozmiar S, M, L) 

• Rura o średnicy 15 mm 

• Filtr powietrza 

• Karta pamięci SD 

• Instrukcja obsługi  

• Torba do transportu aparatu  

• iMatrix - inteligentny system do analizy danych i komunikacji   

   miedzy pacjentem i lekarzem. Dostępny na smartfona  

  i komputer. 

  

Nowe unikatowe funkcje Auto CPAP iBreeze Series: 
•Kompaktowy design i przyjazny interfejs użytkownika. 

• Inteligentny nawilżacz „plug and seal” z ciągłym monitorowaniem      

   poziomu wody dla pełnego bezpieczeństwa. 

• Mnogość parametrów terapii dla lepszej oceny w warunkach klinicznych. 

• Analizując stan fizyczny pacjenta, poprzez monitorowania zdarzeń oddechowych  w czasie 

rzeczywistym, algorytm REG gwarantuje dostarczenie pacjentowi optymalnej terapii. 

• Funkcję Auto ramp zaprojektowano z myślą o zapewnieniu komfortu zasypiania pacjenta. 

Na początku terapii, system utrzymuje niskie ciśnienie, do momentu zaśnięcia pacjenta. 

Wtedy uruchamiana jest standardowa funkcja ramp. 

• Kompensacja nieszczelności, kompensacja obwodu i wysokości zapewnia  

  gwarancję najlepszej dokładności i synchronizacji. 

• Tryb CPAP-V jest kombinacją trybu APAP i CPAP. Pozwala przy pomocy  trybu APAP  i funkcji miareczkowania ciśnienia, w ciągu 

nastawionego przedziału czasowego, obliczyć  optymalny poziom leczenia  dla trybu CPAP. 

 • Unikalny algortym IPR (Intelligent Pressure Release) oferuje większą  wygodę podczas prowadzonej terapii oddechowej. 

Parametry techniczne: 
• Tryb pracy: APAP, CPAP-V (tylko aparat 20A PRO) • Waga:  1,35 kg      • Ramp 

• Możliwość wyboru języka obsługi urządzenia • Rozmiar: 22,2 x 15,5 x 12,2 cm  • Auto ramp 

• Zakres ciśnienia CPAP:  4-20 cmH2O  • Wyświetlacz kolorowy:  3,5 cala  • Auto Wł./Wył. 

• Statyczna dokładność ciśnienia :   0,5 cmH2O • Poziom hałasy (ISO80601-2-70) ≤ 28 dB • Zegar i budzik 

• Dynamiczna dokładności ciśnienia:   1 cmH2O • Test dopasowania maski   •Kompensacja nieszczelności 

• Detekcja zdarzeń oddechowych    • Autodostrajanie do wysokości  • Możliwość podłączenia SpO2,PR  

• IPR (Intelligent pressure release)    • Tryb oszczędzania energii  • Możliwość wykonania autotestu  

• Kompensacja obwodu Zintegrowany nawilżacz • Raport pacjenta na ekranie głównym •  WIFI 

• Automatyczne dostrajanie jasności ekranu  • Możliwość wyboru jednostek miary  • E-COMP 

• Zapis danych szczegółowych na karcie SD (10 lat) • Tryb oszczędzania energii  • Inteligentny system iMatrix -   

• Zapis danych w urządzeniu (1 rok danych   • Transmisja bezprzewodowa   Multiplatformowa synchronizacja i 

   statystycznych, 1 tydzień danych szczegółowych)     (Bluetooth, WIFI, GPRS)    wymiany danych dla pacjentów i   

• Czułość wyzwalanie wdechu    • Czułość wyzwalanie wydechu  lekarzy  (Android, iOS, Web) 

Kontakt: 
Michał Karpiński      

M: +48 535 004 013      

E: biuro@hpm-medical.eu    

cena 3 600,00 zł brutto 
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Procedura zakupu aparatu gdy posiadasz refundację NFZ 

Kwota refundacji NFZ wynosi 1890 zł niezależnie od rodzaju aparatu. 

1. Wybierz rodzaj aparatu. 

Zwykły CPAP – aparat podaje stałe ciśnienie (np. 6 mbar )przy wdechu i wydechu.  

AutoCPAP – aparat podaje zmienne ciśnienie (np. zakres 4 – 12 mbar) dostosowując się do rytmu oddychania i 

obniżając ciśnienie przy wydechu i podwyższając przy wdechu.  

 

2. Wyślij do nas zdjęcie lub skan zlecenia na adres email: biuro@hpm-medical.eu lub pocztą na adres firmy: 

HPM Medical 

Bobrowniki 83 

26-903 Głowaczów 

 

Proszę dodać opis z poniższymi informacjami aby przyśpieszyć realizację zamówienia:  

- jaki aparat wybierasz? 

- jaką maskę wybierasz? 

- jakie masz docelowe ciśnienie ustalone przez lekarze (przed wysyłką ustawimy aparat za ciebie)? 

- dokładny adres wysyłki aparatu oraz twój numer telefonu? 

 

3. Po otrzymaniu zamówienia kompletujemy aparat i wysyłamy go kurierem na wskazany przez Ciebie adres. 

4. Przy odbiorze płacisz kurierowi różnicę między ceną aparatu a refundacją NFZ: 

• Przy aparatach CPAP z maską nosową dopłata wynosi:  210 zł 

• Przy aparatach CPAP z maską twarzową dopłata wynosi:  310 zł 

• Przy aparatach AutoCPAP z maską nosową dopłata wynosi: 1710 zł 

• Przy aparatach AutoCPAP z maską twarzową dopłata wynosi: 1810 zł 

Następnie podpisz oryginał zlecenia NFZ w miejscu "potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego" oraz 

przekaż kurierowi oryginał zlecenia. Kurier dostarczy do nas zlecenie i my rozliczamy się bezpośrednio z 

NFZ, ty nie musisz nic załatwiać.  

 

5. Następnie podłączasz aparat do prądu i możesz spokojnie zacząć go używać. Aparat jest już ustawiony i 

gotowy do pracy, ciśnienie zostało ustawione zgodnie z zaleceniem lekarza.  

 

 

Kontakt: 
Michał Karpiński      

M: +48 535 004 013      

E: biuro@hpm-medical.eu    


