
 

 

Philips DreamStation Go
CPAP-maskin for reise

Samme PAP-ytelse på farten
Lett å bruke
Veier mindre enn 1 kilo
12 mm mikrofleksibelt rør

HH1510
Nye ideer for reise 

med CPAP-maskinen
Vår blanke design har 1/3 færre komponenter som må pakkes, sammenlignet med andre 
PAP-er*, og DreamStation Go gir deg samme behandling og komfortegenskaper som 
benyttes av mer enn 5 millioner andre PAP-brukere.

Overholder FAA-krav*
• For flyreise*

Philips’ letteste PAP med en vekt på mindre enn 1 kilo
• Nattbatteri (selges separat)

Philips’ minste og letteste slanger**
• Mikrofleksibel slange

Philips’ minste PAP-maskin
• Kompakt form
• Innebygd USB-ladeport
• Rask, enkel installasjon og enkel navigasjon

Lagre data for leger og helsearbeidere
• MicroSD-kort selges separat.



 Innebygd strømforsyning

Innebygd strømforsyning reduserer antallet 
deler å bære. Med målene 15 cm L x 15 cm B 
x 5,8 cm H passer den lett og diskré i en liten 
pose, og den kan bæres hvor som helst. En 
lomme til maske og slange er inkludert i 
pakken.

Innebygd USB-ladeport

Gir enkel lading av mobiltelefoner eller andre 
enheter og har strømuttak tilgjengelig for 
lamper, alarmklokker osv. Passer for reiser.

Overholder FAA krav

For å gjøre det enkelt i sikkerhetssjekken på 
flyplasser er det en merknad på undersiden av 
enheten om at dette er medisinsk utstyr og 
egnet for bruk ombord i fly. Enheten er egnet 
for bruk ombord i fly når det er i bruk med 

nettstrøm eller batteripakken. Ta kontakt med 
flyselskapet før avgang hvis du vil ha 
informasjon om strømkilden som er tilgjengelig 
på flyet. Denne enheten kompenserer 
automatisk for høyde opp til 7 500 fot. Ingen 
manuell justering er nødvendig.

Intuitiv berøringsskjerm i farger

Juster enhetsinnstillinger og vis lokal 
varmeterapiinformasjon med DreamStation 
Gos fargerike og intuitive berøringsskjerm. 
Dra nytte av vår MyStart-funksjon, som gir deg 
mulighet til å angi starttrykket for Auto CPAP-
behandling som er mest komfortabelt for deg. 
Hvis standard lufttrykk føles for høyt eller for 
lavt når du skal sove, kan du enkelt justere 
MyStart-trykket opp eller ned, slik at du kan 
sovne mer komfortabelt.

Mikrofleksibel slange

Inkludert med DreamStation Go er den nye 12 
mm mikrofleksible slangen Philips’ minste og 
letteste vi noen gang har tilbudt. Den er enda 
enklere å pakke og gir større fleksibilitet og 
bevegelsesfrihet mens du sover. Raske og 
enkle klikkoblinger på hver ende av slangen. 
Har en slank tilkobling til vår DreamWear-

maske og omfatter en 22 mm ISO-adapter for 
andre masker.

Batteri som varer hele natten

Hvis du har tenkt å reise utenfor strømnettet, 
kan nattbatteriet til DreamStation Go bidra til 
at du fortsetter behandlingen din. 
DreamStation Go satt til 10 cm med trykk har 
vist seg å ha en gjennomsnittlig driftstid på 13 
timer*** med nattbatteriet. Batteriets levetid 
kan variere på grunn av høyere CPAP-
trykkinnstillinger, overdreven maskelekkasje, 
høyde over havet, temperatur, ladeenheter 
med USB-port og annet.

MicroSD-kort selges separat.

Mulighet til å lagre viktig data for leger og 
helsepersonell.
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Høydepunkter
CPAP-maskin for reise
Samme PAP-ytelse på farten Lett å bruke, Veier mindre enn 1 kilo, 12 mm mikrofleksibelt rør
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Teknisk informasjon
• Trykkområde: 4–20 cm H2O
• Trykkmodus/-modi: CPAP, APAP
• Flex-trykkavlastning: 1 til 3
• Flex-modi: C-Flex, C-Flex+, A-Flex
• Opptrappingstid: 0 til 45 min (5 min intervaller)
• Starter opptrappingstrykk: Pasienten kan justere, 

smart opptrapping
• Mål: 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H
• Vekt: 844 g (1,86 pund)

• Filtre: Gjenbrukbar pollen
• Enhetsoppsett: Berøringsskjerm med farger
• Datalagringskapasitet: MicroSD-kort (valgfritt), 

Innebygd: <gt/> 1 år
• Samsvarsmåler: Pusteproblemer
• Kompensasjon for høyde over havet: Automatisk
• Krav til strøm: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Service
• Garanti: 2 years
•
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Spesifikasjoner
CPAP-maskin for reise
Samme PAP-ytelse på farten Lett å bruke, Veier mindre enn 1 kilo, 12 mm mikrofleksibelt rør

* Sammenlignet med HDM Z1- og Somnetics Transcend-enheter 
(2016).

* ** Sammenlignet med Philips 22 mm ytelsesslange.
* *** Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm 

H2O, 12 mm slange, 37 L/MIN lekkasje, 73,4 F rom i en høyde av 
1650 meter.

http://www.philips.com

