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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
Αξιότιμε κε Μπιλ Σμπιλίρη, 
 
 
Έχουμε την τιμή να σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη. Οι τιμές αναφέρονται για μια 
μονάδα:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Τα Lumis™ 150 VPAP ST είναι μη-επεμβατικοί αναπνευστήρες τύπου BiPAP ST ειδικά 
σχεδιασμένοι για να σας παρέχουν εξατομικευμένο μηχανικό αερισμό βάσει των 
αναπνευστικών σας αναγκών. 
 
 
 

Παρουσιάζοντας το iVAPS (150VPAP ST) 

 Ο τρόπος αερισμού iVAPS (intelligent Volume-Assured Pressure Support), που 
διαθέτει το Lumis 150 VPAP ST  εξασφαλίζει κυψελιδικό αερισμό που ταιριάζει στις 
ανάγκες σας. 

 Και με το έξυπνο σύστημα διασφάλισης ελάχιστων αναπνοών (Intelligent Backup 
Rate-iBR) και προαιρετικά την τεχνολογία AutoEPAP, το iVAPS συνεχώς παρακολουθεί τον 
αερισμό και τους άνω αεραγωγούς 
 
 

 Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 
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Συσκευή BIPAP ST LUMIS 150 ST 
 
Υγραντήρας HumidAir  
 
Εγακατάσταση in loco, 
παρουσίαση & Τεχνική 
εκπαίδευση  
 
ΣΥΝΟΛΟ 
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1650,00€ 
 

60,00 € 
 
     100,00 € 
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Βασικά Χαρακτηριστικά 

Εξατομικευμένη απόκριση με το IntelligentAir 
To IntelligentAir είναι μια συλλογή τεχνολογιών της ResMed οι οποίες "κόβουν" και 
"ράβουν" την θεραπεία στα αναπνευστικά σας μέτρα: 

 Το iVAPS μαθαίνει τον μοναδικό σας κυψελιδικό αερισμό, ρυθμίζει κατάλληλους 
στόχους, και παρέχει ομάλα την πίεση για να σας υποστηρίξει. 

 Το intelligent Backup Rate (iBR)* σας δίνει την μέγιστη δυνατότητα συγχρονισμού 
με τον αναπνευστήρα. Σε περίπτωση αδράνειας (π.χ αν δεν υπάρξει ικανή εισπνευστική 
προσπάθεια για τον σκανδαλισμό), το iBR αναλαμβάνει δράση και προσθέτει τις backup 
αναπνοές ώστε να επανέλθετε ομαλά στον στόχο. 

 Το AutoEPAP** παρακολουθεί τους άνω αεραγωγούς και ρυθμίζει με αυτόματο 
τρόπο την αποδιδόμενη εκπνευστική πίεση για την διαχείριση των όποιων αποφράξεων. 

 Τα Vsync & TiControl™ είναι τεχνολογίες που συνεργάζονται για την διαχείριση των 
διαρροών απο την μάσκα, τον συγχρονισμό με την αναπνοή σας και την ενθάρυνση 
για αυθόρμητη αναπνοή. 

 Κομψός και φιλικός σχεδιασμός με γνώμονα εσάς. Το Lumis είναι εύκολο στην 
χρήση και εξερεύνηση. 

 Το Climate Control Auto δημιουργεί αυτόματα την ύγρανση. Σε συνδυασμό με τον 
θερμαινόμενο υγραντήρα HumidAir™ και το θερμαινόμενο κύκλωμα ClimateLineAir™, το 
Lumis αποδίδει την ύγρασνη με αυτόματο τρόπο χωρίς πολύπλοκες αλλαγές ή δύσχρηστα 
μενού. 

 Ράμπα για επιπλέον άνεση μεταξύ συνεδριών. 
 

Ενδείξεις χρήσης 
 

Προορίζεται για χρήση κατ’ οίκον και στο νοσοκομείο.     
Πληροφορίες για τη θεραπεία. 
Κατάσταση λειτουργίας CPAP Σε κατάσταση λειτουργίας CPAP, χορηγείται σταθερή πίεση.  
S (αυθόρμητη) κατάσταση λειτουργίας. Στην κατάσταση λειτουργίας S, μπορείτε να 
ρυθμίσετε δύο πιέσεις θεραπείας–μία για την εισπνοή (IPAP) και μία για την εκπνοή 
(EPAP). Η συσκευή ανιχνεύει πότε εισπνέει και πότε εκπνέει ο ασθενής και παρέχει τις 
κατάλληλες πιέσεις, αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των επιπέδων IPAP και EPAP συμβάλλει 
στον προσδιορισμό του αναπνεόμενου όγκου.  ST (αυθόρμητη/χρονισμένη) κατάσταση 
λειτουργίας. Στην κατάσταση λειτουργίας ST, η συσκευή ενισχύει οποιαδήποτε αναπνοή 
εκκινείται από τον ασθενή, αλλά επίσης χορηγεί πρόσθετες αναπνοές σε περίπτωση που η 
αναπνευστική συχνότητα του ασθενούς πέσει σε χαμηλότερη τιμή από την καθορισμένη 
υποστηρικτική συχνότητα. T (χρονισμένη) κατάσταση λειτουργίας. Στην κατάσταση 
λειτουργίας T, παρέχονται μια σταθερή αναπνευστική συχνότητα και ένας σταθερός 
χρόνος εισπνοής/εκπνοής, ανεξάρτητα από την προσπάθεια του ασθενούς. Κατάσταση 
λειτουργίας PAC (ελεγχόμενη με υποβοήθηση πίεσης). Ο χρόνος εισπνοής είναι 
προκαθορισμένος στην κατάσταση λειτουργίας PAC. Δεν υπάρχει αυθόρμητη μετάβαση 
από την εισπνοή στην εκπνοή/μετάβαση λόγω ροής. Η εισπνοή μπορεί να ενεργοποιηθεί 
από τον ασθενή όταν η αναπνευστική συχνότητα είναι υψηλότερη από την 
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προκαθορισμένη τιμή, διαφορετικά θα χορηγείται αναπνοή που ενεργοποιείται βάσει 
χρόνου σύμφωνα με την καθορισμένη υποστηρικτική συχνότητα. 
 
 
Όροι Προσφοράς  
 
Πληρωμή προακαταβολικά ή με την παράδοση. 
Ισχύς προσφοράς  τρεις (3) μήνες. 
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν  Φ.Π.Α. και απαλλαγή αυτού βάσει συνοδευτικού 
εγγράφου. 
Εγγύηση βάσει νόμου. 
Τεχνική υποστήριξη Η24/24 και 7/7 .  
 

 
 
Η Vivisol Hellas A.E. είναι επίσημος διανομέας προϊόντων ResMed με εξουσιοδοτημένο και 
πιστοποιημένο service για την Ελλάδα. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 
πληροφορία.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: γραφείο 210/6725076, κινητό 694/4056525.  

      
 

 Με εκτίμηση  
Για τη Vivisol Hellas A.E. 

Γιώργος Σολωμός 

 


