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ขอแนะน�ำ F&P SleepStyle™

SleepStyle ชว่ยใหค้ณุมอีสิระในการใหส้ ิง่ทีด่ทีีส่ดุส�าหรับผูป่้วย
เราทกุคนตอ้งการอสิระทีม่าพรอ้มกบัทางเลอืก ในการเลอืกวา่เราจะใชเ้วลาของเรายงัไง  
วธิกีารท�างานของเราควรจะเป็นแบบไหน เพือ่เลอืกวธิกีารทีเ่ราดแูลผูป่้วยของเราใหเ้หมาะสม 
ดว้ย SleepStyle คณุสามารถท�าได้



อสิระในความเรยีบงา่ย ขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยี

สามารถตดิตัง้และเริม่ตน้ อยา่งงา่ยดาย
SleepStyle ถกูออกแบบใหม้คีวามเรยีบงา่ย โดยพจิารณาทกุรายละเอยีดเพือ่ใหค้ณุและผูป่้วยของคณุใชง้านไดง้า่ย 
ในเพยีงไมก่ีข่ัน้ตอน ผูป่้วยจะไดรั้บการรักษา

ความสมดลุระหวา่งความสะดวกสบายและการรักษาทีม่ปีระสทิธภิาพ
การเริม่ตน้ในการท�าสิง่ใหม ่ๆ มกัเป็นชว่งเวลาทีส่�าคญัมาก การเรยีนรูท้ีจ่ะปรับตวัเขา้กบัวธิกีารรักษาจงึเป็นสิง่ที่
ส�าคญั ดงันัน้เราจงึไดท้�าทกุอยา่งทีเ่ราสามารถชว่ยไดต้ัง้แตก่ารใชอ้ลักอลทิึม่อตัโนมตัริะดบัโลกทีม่รีะบบการตรวจ
หาภาวะ Central apnea รว่มดว้ย เพือ่ใหต้วัเลอืกความสะดวกสบายทีม่ากขึน้และเป็นนวตักรรมใหมอ่ยา่งครบครัน

ตดิต ัง้อปุกรณก์ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
เขา้ไวใ้นตวัเครือ่ง 

รับสง่ขอ้มลูเมือ่คณุและผูป่้วยของคณุ
ตอ้งการไดท้กุเมือ่ ดว้ยการใชก้ารเชือ่ม

ตอ่ขอ้มลูออนไลน ์ท�าใหเ้ราสามารถ
ถา่ยโอนขอ้มลูไดโ้ดยอตัโนมตัใินขณะ

ทีเ่ทคโนโลย ีBluetooth® ท�าให ้
ผูป่้วยสามารถตดิตามความกา้วหนา้
ของตนไดใ้นทนัทผีา่นแอปพลเิคชัน่ 

SleepStyle 

ปุ่ มกดขนาดใหญท่ีต่อบสนอง
อยา่งรวดเร็ว 

เลยเ์อาทแ์ละฟังกช์นัของปุ่ มท�างาน
ประสานกบัเมนู เพือ่ใหม้กีารชีน้�าวธิี

การใชง้านอยา่งรวดเร็วและใหง้า่ยตอ่
การใชง้าน เพยีงแคก่ดปุ่ ม "เริม่ตน้"

กระบอกน�ำ้ทีถ่อดออกไดง้ำ่ย  
เพยีงกดทีปุ่่ มเพยีงครัง้เดยีวกส็ามารถ
เขา้ถงึกระบอกใสน่�้าซึง่งา่ยตอ่การ

เตมิและการท�าความสะอาด

ระบบ ThermoSmart™
ระบบท�ำควำมชืน้ชัน้น�ำดว้ยจดุเดน่ของทอ่ชว่ยหำยใจแบบควบ

คมุอณุภมูทิี ่พรอ้มดว้ยเทคโนโลย ีAirSpiral™ ซึง่ไดรั้บกำร

ออกแบบใหช้ว่ยลดกำรเกดิหยดน�้ำในระบบใหน้อ้ยทีส่ดุ ดว้ยอลั

กอลทิึม่ทีถ่กูพัฒนำใหด้ยี ิง่ขึน้ของเรำจะชว่ยมอบประสบกำรณ์

ของระบบท�ำควำมชืน้ทีส่ะดวกสบำยยิง่ขึน้ส�ำหรับผูป่้วย**

ระบบ SensAwake™
ระบบตอบสนองโดยกำรชว่ยลดแรงดนัลงตลอดคนื เมือ่ตรวจ

พบกำรตืน่ ควำมดนัในกำรรักษำจะลดลงไปยงัระดบัทีรู่ส้กึ

สบำยโดยอตัโนมตัใินทนัท ีซึง่ชว่ยท�ำใหก้ลบัมำนอนหลบัได ้

งำ่ยและยงัคงกำรรักษำทีม่ปีระสทิธภิำพตอ่ไป

กำรผอ่นลมหำยใจออก  
(Expiratory Relief)
ควำมสบำยทีถ่กูเพิม่เขำ้มำ ชว่ยลดระดบัควำมดนัของ CPAP โดย

อตัโนมตัใินระหวำ่งกำรหำยใจออกเพือ่ใหห้ำยใจสบำยยิง่ขึน้

เมนทู ีเ่ป็นมติรตอ่ผูใ้ช ้ 
เราไดส้รา้งสรรคเ์มนูทีใ่ชง้านไดง้า่ยขึน้มา
ดว้ยความรว่มมอืกบัผูใ้ชง้านจรงิของเรา 

เมนูนีไ้ดรั้บการออกแบบเพือ่ประหยดัเวลา
ของคณุในการตัง้เครือ่งและในการสอน

การใชง้านใหผู้ป่้วย

ดว้ยการออกแบบผสมผสานมา
พรอ้มกบัความเงยีบ  

แหลง่จา่ยไฟฟ้าและเครือ่ง
ท�าความชืน้ถกูรวมไวใ้นตวัเครือ่ง
ไวอ้ยา่งครบถว้นเพือ่ใหม้กีารใช ้

พืน้ทีบ่นโตะ๊ขา้งเตยีงใหน้อ้ยทีส่ดุ



การตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิดว้ยการมสีว่นรว่มของผูป่้วย
แอป F&P SleepStyle™

ถกูออกแบบมาเพือ่เพิม่การมสีว่นรว่มกบัการรักษา ผูป่้วยสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูทีม่จี�าเป็นซึง่ท�าใหส้ามารถตดิตามความคบืหนา้ของตนและเปรยีบ
เทยีบขอ้มลูกบัทีต่นเองไดใ้ชง้านนีใ้นคนืกอ่นหนา้นี ้ดว้ยแอป Sleepstyle 
ผูป่้วยสามารถ:

สามารถดผูลการรักษาของตนหลงัจากแตล่ะชว่ง
การใชง้านไดใ้นทนัที

ตดิตามความกา้วหนา้ของการรักษาในแตล่ะวนั 
รายสปัดาห ์หรอื รายเดอืน

ไดรั้บการแจง้เตอืนปัญหาของการรักษาทัว่ไปและ
ไดรั้บค�าแนะน�าในเรือ่งวธิกีารแกปั้ญหาเหลา่นัน้ใน
ทนัที



ขอ้ก�ำหนดรำยละเอยีดของผลติภณัฑ์

ขนาด สงู 144 x กวา้ง 177 x ลกึ 183 มม. (สงู 5.7 x กวา้ง 7.0 x ลกึ 7.2 นิว้)

น�้าหนัก 1.7 กก. (3.7 ปอนด)์ น�้าหนักบรรจ ุ(สงูสดุ): 2.7 กก. (5.9 ปอนด)์

ประสทิธภิาพ ชว่งของความดนั: 4 ถงึ 20 ซม. น�้า

ระดบัเสยีงรบกวน 28.0 ± 1.5 dBA 

ปรมิาตรของกระบอกน�้า 380 มลิลลิติรจนถงึถงึเสน้ระดบัน�้าสงูสดุ

การสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน IEC 60601-1 {Ed 3.1}:2012; ISO 80601-2-70:2015; ISO 8185:2007; IEC 60601-1-11:2015; IEC 60601-1-2:2014; ระเบยีบวา่ดว้ยอปุกรณว์ทิย ุ
(Radio Equipment Directive, RED)

การบนัทกึขอ้มลู InfoUSB จะจัดเกบ็ขอ้มลูประสทิธภิาพการท�างานแบบสรปุไวเ้ป็นเวลาสงูสดุถงึ 5 ปี เกบ็ขอ้มลูประสทิธภิาพการท�างานอยา่งละเอยีดเป็นเวลา 365 วนั และเกบ็ขอ้มลูความดนั 
ขอ้มลูการร่ัวซมึและการไหลของอากาศความละเอยีดสงูเป็นเวลา 140 ชัว่โมง หากไมม่ ีInfoUSB หน่วยความจ�าภายในของอปุกรณจ์ะสามารถจัดเกบ็ขอ้มลูประสทิธภิาพโดย
สรปุไดเ้ป็นเวลาถงึ 1 ปี ขอ้มลูประสทิธภิาพการท�างานอยา่งละเอยีดเป็นเวลา 30 วนัและขอ้มลูความดนั ขอ้มลูการร่ัวซมึและการไหลความละเอยีดสงูเป็นเวลา 20 ชัว่โมง

อตัราไฟฟ้าทีใ่ช ้ แรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ยเขา้อปุกรณท์ีป่ระเมนิ กระแสทีป้่อนเขา้อปุกรณท์ีป่ระเมนิ ความถีท่ีจ่า่ยเขา้อปุกรณท์ีป่ระเมนิ

100–115 โวลต์ 1.2 แอมแปร ์(สงูสดุ 2.5 แอมแปร)์ 50–60 เฮริตซ์

220–240 โวลต์ 1.10 แอมแปร ์(สงูสดุ 2.3 แอมแปร)์ 50–60 เฮริตซ์

รวมไวก้บั F&P SleepStyle AUTO/CPAP
1 x ถงุหิว้
1 x อปุกรณ ์SleepStyle
1 x ทอ่หายใจ
1 x สายไฟ
1 x คูม่อืการใชง้านและการดแูลรักษา
1 x กระบอกน�้า
1 x ซลีปิดชอ่งกระบอกน�้า
1 x ซลีทางออก
1 x F&P InfoUSB (อยูใ่นพอรต์ InfoUSB)
1 x ตวักรองอากาศ (อยูใ่นอปุกรณ)์
1 x ตวักรองอากาศส�ารอง
1 x ขอ้งอส�ารอง (ส�าหรับใชก้บัทอ่หายใจมาตรฐาน)
1 x คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่ SleepStyle

ชิน้สว่นส�าหรบัเปลีย่น 
กระบอกน�้า 900SPS100 SleepStyle
ซลีปิดชอ่งกระบอกน�้า 900SPS101 SleepStyle
ตวักรองอากาศ 900SPS110 SleepStyle (2 แพ็ค)
ตวักรองอากาศแบบชิน้เดยีว 900SPS111 SleepStyle
ทอ่ชว่ยหายใจ ThermoSmart 900SPS120††
ทอ่ชว่ยหายใจมาตรฐานทีม่ขีอ้งอ 900SPS121††
ขอ้งอ (ส�าหรับใชก้บัทอ่ชว่ยหายใจมาตรฐาน) 900SPS122 SleepStyle
ฝาอปุกรณ ์900SPS140 SleepStyle
ซลีทางออก 900SPS141 SleepStyle
ถงุหิว้ 900SPS142 SleepStyle
สายไฟ 900SPS160 SleepStyle - อเมรกิาเหนอื
สายไฟ 900SPS162 SleepStyle - ยโุรป
สายไฟ 900SPS165 SleepStyle - สหราชอาณาจักร
900SW101 F&P InfoUSB

คูม่อืผูใ้ชส้�าหรบัการเปลีย่นอะไหล ่
900SPS171 คูม่อืการใชง้านและการดแูลรักษา – สว่นอืน่ๆของโลก
900SPS176 คูม่อืการใชง้านและการดแูลรักษา – ยโุรปตะวนัออก
900SPS177 คูม่อืการใชง้านและการดแูลรักษา – ยโุรปตะวนัตก
900SPS173 คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่ SleepStyle

คณุลกัษณะทางสมรรถนะของ F&P SleepStyle AUTO/CPAP

คณุสมบตัใินการท�างาน SleepStyle Auto SleepStyle CPAP

เครือ่งท�าความชืน้ในตวั  

การปรับคา่ความดนัโดยอตัโนมตัิ  ไมม่ี

เทคโนโลย ีThermoSmart**  

SensAwake  

การผอ่นลมหายใจออก  

การตรวจหาภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจาก
ความผดิปกตขิองการสัง่งานของสมอง

 

การหน่วงเวลา  

การปรับความดนัตามระดบัความสงูแบบ
อตัโนมตัิ

 

การชดเชยการร่ัวซมึ  

การรายงานประสทิธภิาพการท�างาน  

รายงานการใชง้านเครือ่ง  

F&P InfoUSB  

เทคโนโลยไีรส้ายบลทูธู*  

โมเด็มเครอืขา่ยเคลอืนที*่  

ใชง้านรว่มกนัไดก้บั SleepStyle Auto SleepStyle CPAP

F&P InfoSmart™  

แอปและเว็บ F&P SleepStyle†  

รหสัผลติภณัฑข์องรุน่ของอปุกรณ ์

ภมูภิาค SleepStyle Auto SleepStyle CPAP

สหราชอาณาจักร/ไอรแ์ลนด/์ฮอ่งกง/
ไซปรัส/มอลตา

SPSAAK#/SPSABK## SPSCAK#/ SPSCBK##

เบลเยีย่ม/เนเธอรแ์ลนด/์ลกัเซมเบริก์ /
อติาล ี/แอฟรกิาใต ้

SPSAAW#/ SPSABW## SPSCAW#/SPSCBW##

โปแลนด/์บลัแกเรยี/สโลวเีนยี/โครเอเชยี/
กรซี/ไทย

SPSAAE#/ SPSABE## SPSCAE#/SPSCBE##

คน้หาเพิม่เตมิที ่www.fphcare.com

*มใีหใ้ชไ้ดใ้นบางรุน่
**มใีหใ้ชไ้ดใ้นบางรุน่ ตอ้งมทีอ่ชว่ยหายใจแบบควบคมุอณุหภมู ิThermoSmart เพือ่เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ ThermoSmart
†อาจไมม่จี�าหน่ายในบางประเทศ
††ชิน้สว่นทีน่�ามาใชจ้ะเขา้กนัไดพ้อดกีบัหวัตอ่รปูกรวยขนาด 22 มม. (0.86 นิว้)
#ทีม่โีมเดม
##ทีไ่มม่โีมเดม

สญัลกัษณอ์กัษรและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Bluetooth SIG Inc. และการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ดงั
กลา่วโดย Fisher & Paykel Healthcare อยูภ่ายใตก้ารอนุญาต เครือ่งหมายการคา้และชือ่ทางการคา้อืน่ ๆ เป็นของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง 

SleepStyle, InfoSmart, ThermoSmart, AirSpiral และ SensAwake เป็นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท  
Fisher & Paykel Healthcare จ�ากดั  
ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธบิตัร ดทูี ่www.fphcare.com/ip
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