
Resmart
CPAPs

Terapia de distúrbios respiratórios do sono

©Disponível em modelo básico ou com ajuste automático de pressão e alívio expiratório

©Design ergonômico e moderno, com fonte integrada

©Unidade compacta e resistente, com turbina de longa durabilidade

©Proteção contra dano por umidade com o recurso de delay no desligamento

Design e durabilidade

Resmart Auto

©3 modelos de máscara (nasal, facial e de contato mínimo)

©Trigger de inspiração com ajuste de sensibilidade

TM
©Alívio expiratório com tecnologia RESlex *

©Algoritmo de ajuste automático de pressão regulável em 5 níveis*

* (no modelo automático)

Conforto

Máscara Nasal Willow

Máscara Nasal VIO

©Compensação automática de altitude 

e vazamento

TM
©Umidificador aquecido InH2  com 

controle por infravermelho

Precisão

Umidificador

Segurança e certificações de qualidade

©Alarme em caso de desligamento acidental ou desconexão 

de máscara

©Interrupção automática em caso de desconexão

TM  
©Umidificador com aquecimento inteligente InH2 (retomada 

automática de aquecimento em caso de desconexão breve)
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Suporte técnico

©Agilidade no suporte técnico.

©Reparo em até 2 dias úteis ou você 

recebe uma unidade nova, válido na 

central de suporte de São Paulo 

(observando normas do Certificado de 

Garantia)

©Agende treinamento e torne-se um 

representante autorizado na sua 

região

©Neurosoft do Brasil Comércio 

Importação e Exportação de 

Equipamentos Médicos Ltda

©CNPJ 08.172.474/0001-22 

Autorização ANVISA KH6786YLXM2H

Importação e distribuição
no Brasil

©Memória interna com dados completos da 

última noite e até 365 gráficos 

representando o uso diário do equipamento

©Dados completos podem ser transferidos ao 

computador através de cabo simples, sem 

necessidade de cartão

TM
©iCode  – com um simples clique de botão, o 

paciente gera códigos alfanuméricos que, 

informados por telefone, SMS ou Email, 

permitem ao médico gerar tabelas com 

parâmetros de uso do último dia, semana, 

mês, trimestre e semestre;

Titulação de CPAP

©Controle remoto em titulação de CPAP sem 

necessidade de aquisição de módulos opcionais. Basta 

adquirir um cabo Serial USB e instalar o software de 

controle ou usar a integração com o software de 

Polissonografia Neuron-Spectrum.NET, da Neurosoft

Especificações

Faixa de pressão

Precisão

Compensação automática de 

altitude e vazamento

Rampa

Alívio expiratório

Ajuste automático de 

pressão

Voltagem

Nível de pressão sonora

Dimensões e peso

Memória para gráficos de 

uso

Memória para dados 

completos (minuto a minuto)

Dados armazenados

Não

Não

Automático

TMSim (Reslex )

Sim

365 dias

1 dia

Aderência, vazamento, 

pressão, fluxo, ronco, 

índice de apneias e roncos

2 a 20 cm H 0*2

0,5 cm H 02

Sim

0-60 min

100-240 V, 50-60Hz

<30dB

220 x 194 x 112 mm, < 2Kg

Básico

Procuramos distribuidores em todo Brasil

Entre em contato pelos telefones

11 3854-4178 / 7444-7113

www.neurosoftbrasil.com.br

São Paulo - SP
Rua Vergueiro, 1855 - Cj 34
Centro Empresarial Vergueiro  CEP 04101-904

Campo Grande - MS
Rua das Folhagens, 364 - Carandá
CEP 79032-480


