
VPAP™ Adapt
Conforto silencioso. Mais conformidade.

O VPAP™ Adapt é um servoventilador 
adaptável projetado especialmente 
para o tratamento da apneia central do 
sono (ACS) em todas as suas formas, 
incluindo eventos mistos. Também é 
dotado de oximetria integrada opcional 
e um Indicador de qualidade do sono 
que permite aos pacientes verificar 
diariamente os progressos da terapia.

Em conjunto com a tecnologia Enhanced 
Easy-Breathe e o sistema de umidificação 
Climate Control, da ResMed, o VPAP 
Adapt proporciona conforto silencioso na 
premiada plataforma S9™.

Conforto silencioso para aumentar  
a conformidade

O VPAP Adapt oferece diversos recursos 
para elevar ao máximo a eficácia da terapia 
e promover conformidade a longo prazo:

•	 As configurações de menu simples 
e o visor LCD colorido tornam o uso 
intuitivo para pacientes e médicos

•	 Perfeita integração com o umidificador 
aquecido H5i™ (opcional), com  
Climate Control

•	 A tecnologia Vsync™ aprimorada 
compensa fugas e promove sincronia 
superior entre o paciente e o ventilador

•	 Várias posições dos tubos disponíveis 
para mais conforto

Como funciona?

O algoritmo do VPAP Adapt se adapta às 
necessidades de ventilação do paciente, 
respiração a respiração, calculando 
automaticamente a ventilação pretendida 
(90% da ventilação média recente do 
paciente) e ajustando  a pressão de 
suporte para obtê-la. Como mantém 
sincronia com a frequência respiratória 
recente e o padrão de fluxo do próprio 
paciente, o VPAP Adapt consegue 
oferecer um nível baixo de pressão de 
suporte ao mesmo tempo em que eleva 
ao máximo o conforto e a conformidade.

Conforto máximo com o  
Climate Control

O umidificador aquecido H5i, da 
ResMed, oferece umidificação 
avançada com Climate Control, que 
automaticamente mantêm os níveis 
de temperatura e umidade quando as 
condições se alteram durante a noite 
(e de acordo com as estações do ano). 
O tubo ClimateLineMAX permite altas 
pressões de dois níveis e proporciona 
uma temperatura constante e confortável 
na máscara, para reduzir acondensação .
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CÓDIGOS DE PRODUTO
S9 VPAP Adapt 36007
S9 VPAP Adapt + H5i  36017
S9 VPAP Adapt + H5i + ClimateLine 36027
ClimateLine 36995
ClimateLineMAX 36997
Kit de oximetria completo do S9 369100

Faixa de pressão operacional
4 a 25 cm H2O

Nível de pressão acústica (modo CPAP)
24 dBA com imprecisão de 2 dBA medida  

segundo a norma ISO 17510-1:2002

Dimensões (C x L x A)
153 x 140 x 86 mm

Peso
835 g

Fonte de alimentação de 90 W
Faixa de entrada de 100 a 240 V, 50 a 60Hz,  

70 W (80 VA) (consumo de energia típico),  
>100 VA (consumo de energia máximo)

Operacional
Temperatura de 5ºC a 35ºC
Umidade de 10% a 95% sem condensação
Altitude do nível do mar até 2.591 m

Armazenamento e transporte
Temperatura de -20ºC a 60ºC
Umidade de 10% a 95% sem condensação

Constituição do gabinete
Termoplástico de engenharia retardador de chamas

Oxigênio suplementar
Fluxo de oxigênio suplementar máximo 

recomendado: 4 l/min

Filtro de ar padrão
Fibra de poliéster

Saída de ar
Saída de ar cônica de 22 mm, em conformidade 

com a norma ISO 5356-1

Compatibilidade eletromagnética
Este produto está em conformidade com todos os 

requisitos de compatibilidade eletromagnética 
aplicáveis nos termos da norma IEC60601-1-2, 
para áreas residenciais, comerciais e de  
indústria leve.

Uso em aeronaves
A ResMed confirma que este dispositivo atende 

às exigências da Federal Aviation Administration 
(FAA), órgão regulador da aviação civil nos 
Estados Unidos, (RTCA/DO-160F, seção 21, 
categoria M) em todas as etapas da  
viagem aérea.

Classificação IEC 60601-1
Classe II (isolamento duplo), Tipo BF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A tela de tratamento intuitiva mostra 
os níveis de pressão inspiratória e 
expiratória do paciente em um gráfico  
de barras fácil de ler, além de exibir 
outros dados do paciente, como volume 
minuto pretendido e volume r minuto  
a cada respiração.

Diferente da terapia tradicional de dois 
níveis, o VPAP Adapt do S9 fornece a 
suave forma de onda de pressão  
Easy-Breathe que é similar à  
respiração normal.

Combine o VPAP S9 com as máscaras de primeira 
linha da ResMed para compor um sistema que 
oferece mais conforto e conformidade.

Nova tecnologia de motor, mais 
silenciosa do que nunca

O VPAP Adapt apresenta uma tecnologia 
de motor sofisticada, com o motor 
Enhanced Easy-Breathe. Como o fluxo 
de ar axial é distribuído de maneira 
uniforme em todo o motor, o ruído 
conduzido através da máscara até o 
paciente é significativamente menor, 
quando comparado ao dos dispositivos 
anteriores, facilitando a adaptação  
ao estilo de vida do paciente e de  
seu parceiro.

Um sistema de terapia do sono que 
oferece mais — quatro e mais

Agora integrando a série S9, os VPAP 
de dois níveis, da ResMed, apresentam 
quatro inovações para assegurar que seus 
pacientes durmam confortavelmente a 
noite inteira e percebam os benefícios 
do sono saudável. Com o motor mais 
silencioso do mercado, umidificação 
superior com o Climate Control, a 
confortável forma de onda Easy-Breathe e 
um design cheio de estilo e fácil de usar, 
o sistema VPAP da ResMed oferece mais 
a seus pacientes do que qualquer outro 
dispositivo de dois níveis.

Gerenciamento de dados

O VPAP Adapt oferece uma série de 
opções de gerenciamento de dados 
para ajudá-lo a monitorar o progresso  
do paciente:

•	 30 sessões de dados detalhados  
(p. ex.: índice de achatamento, ronco, 
ventilação e oximetria) no cartão SD

•	 Sete sessões de dados de alta 
resolução (fluxo e pressão) no  
cartão SD

•	 365 sessões de conformidade e 
dados de resumo (p. ex.: resumo, 
eficácia, incluindo estatísticas de 
apneia central) no Relatório de sono, 
dispositivo e cartão SD

É muito fácil transferir dados de 
conformidade e de resumo do do  
cartão SD para o VPAP Adapt. mód
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