EcoStar™
644 g.
7.9 cm de altura
14.5 cm de largura
20.2 cm de comprimento

EcoStar™ foi concebida para melhorar a observância do tratamento para Pressão
Positiva Contínua (PPC) dos doentes portadores do Síndrome de Apneias Obstrutivas
do Sono (SAOS).
O resultado é um aparelho que se adapta facilmente ao dia-a-dia dos utilizadores,
garantindo desempenho, conforto e facilidade de utilização.
Graças à sua excecional leveza, ao tamanho reduzido e à fonte de alimentação
internacional, EcoStar™ garante um conforto de utilização ótimo, sem ajuste
específico, também a qualquer casa no mundo.

O design do EcoStar™ foi concebido para o tornar compatível
com o umidificador GKH2O em caso de prescrição da adição de
uma umidificação aquecida no tratamento do doente.
O filtro de entrada de ar, de acesso prático, permite uma
manutenção fácil para o utilizador.

A compensação automática de variação de altitude e a
compensação automática de fugas garantem uma
excelente eficácia terapêutica, sendo a pressão regulada
fornecida mesmo em caso de fugas involuntárias.
A funcionalidade de rampa permite ao doente
adormecer facilmente com uma pressão confortável.

Desempenhos
 Modo de funcionamento: pressão contínua

Características elétricas
 Alimentação elétrica:

Tensão de entrada 100-240 V (50-60 Hz)

 Pressão emitida:

4 a 20 cmH₂O (± 1 cmH₂O ) regulável por passos de 0,5  Consumo elétrico máximo:
20 W (sem humidificador)
cmH₂O
 Debito máx. para uma queda de pressão de 1 cmH2O

 Classificação 93/42/CEE:

Classe IIa

no orifício do doente:
128 lpm a 20 cmH2O sem umidificador


Exigências ambientais

Tempo de rampa:
0 a 30 minutos (por patamares de 5 min.)


Temperatura:
+ 5 °C a + 40 °C
+ 5 °C a +35 °C com umidificador



Umidade:
Entre 10 % e 95 % de umidade relativa sem
condensação



Armazenagem:
- 20 °C a +60 °C, ≤ 95 % de umidade relativa
sem condensação



Altitude:
Ao nível do mar a 2400 metros

 Nível sonoro:

27dB(A) medido com incerteza de 2 dB(A) segundo a
norma NF EN ISO17510-1: 2002

Características físicas


Tamanho:
Largura 14,5 cm x comprimento 20,2 cm x altura 7,9 cm



Peso: 0,644 kg sem módulo de alimentação

Para mais informações, pode entrar em contacto connosco através dos endereços que se seguem:
customer service@sefam-medical.com
marketing@sefam-medical.com
www.sefam-medical.com

0459
EcoStar™ é uma marca registada de SEFAM

Local de fabrico, 10 allée Pelletier Doisy - 54600 VILLERS-LES-NANCY - FRANÇA
Sede social, 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY sur SEINE - FRANÇA

BRO091-00/2014

