МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
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Минимален Размер – Максимално Представяне
HAMILTON-C1 е уникален съвременен респиратор, който предоставя
забележителни, функционални възможности, както при неинвазивна
вентилация, така и при всички инвазивни режими. Благодарение на неговия
изключителен компактен дизайн, той предлага максимална гъвкавост при
различни потребителски нужди, за обдишване на пациенти при продължителни
интензивни грижи и спешна помощ.
HAMILTON-C1 симулация
Симулацията на HAMILTON-C1 демонстрира и онагледява максимално
функционалните възможности на Ventilation Cockpit™ (Вентилационен Пулт)
и потребителския интерфейс на вентилатора и включва:
•
•
•
•
•
•

Динамични бели дробове и Панели на вентилационния статус
ASV вентилация по затворена примка
Вентилация при конвенционални режими
Мониторинг в реално време
Настройки на контролите и алармите
Аларми

Симулацията включва също пациента, като модел (активен и пасивен) за демонстриране на
функционалните възможности.
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Нови експлоатационни характеристики – за повече гъвкавост
HAMILTON-C2 е предназначен да осигури дихателна поддръжка за новородени,
деца и възрастни. Със своя компактен дизайн, вградени батерии и
изключително тиха турбина, този вентилатор за интензивни грижи може да
придружава Вашия пациент навсякъде в болницата, независимо от централното
газово захранване. Конфигуриран по предпочитание на пациента
Вентилационният Пулт Ventilation Cockpit™ на HAMILTON-C2 осигурява точната
информация, от която се нуждаете ,за да се фокусирате на най-важното. Вие
може да изберете конвенционалните криви, графиката на ASV, Динамичния бял
дроб или Панелите с вентилационния статус или дори като опция обемна
копнография, за ефективна оценка на вентилационната терапия на основното
дишане. Графиките на интелегентните панели изобразяват нагледно
вентилационния статус и зависимостта на пациента в лесно разбираема форма.
Софтуерната версия 2.1 на HAMILTON-C2 Ви разрешава гъвкавост за Вашия
избор на оптимална стратегия с предпочитане между алтернативи във времето
при контролираните режими или с възможност за лесно превключване между
PSIMV+ и PSIMV+ с допълнителен IntelliSync осигурявайки по- умерена
вентилация.72 часовия тренд допълва Вашите възможности за мониторинг.
Критични грижи до леглото
Синхронизирането между пациента и вентилатора е един от оновните въпроси на вентилацията.За напълно съгласуване с
нуждите на пациента, HAMILTON-C2,както и всички наши HAMILTON внтилатори използуват непосредствено измерване
на потока на пациента.
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HAMILTON-C2 поддържа пациента при всички конвенционани режими на обдишване, по обем и контролирани по
налягане. Бифазната концепция позволява на пациента свободно дишане по всяко време..
Част от стратегията на HAMILTON Medical Интелигентна вентилация е оригиналната ASV (Адаптивна Поддържаща
Вентилациа ), режим, който е в състояние да се адаптира към механиката на белите дробове на пациента. Дихателен
цикъл след цикъл се изчисляват съпротивлението и къмплайънса на па циента и се изобразяват в панела Динамичен бял
дроб.
В усилието да се помогне на пациента и неговото овладяване, оригиналният панел Статус на Вентилацията, дава
възможност на потребителя за преглед и отразяване на зависимостта пациент – вентилатор.
Неонатална Вентилация– стратегии за предпазване на белитедробове. Възпалението причинено от свръх
разтягане(волутравма) е действително важно при патогенезиса на бронхобелодробната дисплазия (BPD). Недоносените
новородени с променлив къмплайънс са специално рискови. Използуването на предпазни тидални обеми от, 4 – 6 ml/kg
при недоносени нвородени, се указва, че води до намаляване продължитлността на командната вентилация, развитието
на BPD и пневмоторакс.
HAMILTON-C2 с целевата обемна вентилация подава съвместимо оценени тидални обеми, по-ниски от 2 ml със стремеж
да се намали увреждането на белия дроб. Този т ип предпазваща вентилация, осигурява ефективен и безопасен начин на
обдишване на неонаталните пациенти.
Неинвазивната вентилация се използува все повече и повече, като алтернатива .
Добре са познати усложнения, като неограничени дори до травма по време на интубацията, инфек циите и трахеалните
стенози могат да бъдат избегнати. В повече,NIV означава повече конфорт за пациента. Въпреки това използуването на
NIV не тревиално и трябва да бъда предприети някои предпазни мерки. Изборът на правилни аксесоари и маска е
критичен, въпреки всичко това не винаги може да бъде извършено използувани перфектно и може да възникне ликаж.
Ликажът е главният проблем при неинвазивната вентилация и може да причини разхронизираност между пациента и
вентилатора.
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За да се преодолее този риск HAMILTON-C2 включва новата технологична методика IntelliTrig(Интелегентен тригер) за
компенсиранена ликажите и осигурява перфектна синхронизация между пациент и вентилатор.
Назална неинвазивна вентилация на новородени с nCPAP-PS
Дихателният еталон(форма) на дишане при редица недоносени деца е изключително непостоянен и неадекатен.
Назалният CPAP ефективно поддържа дишането на недоносените деца. Синхронизираната задължителна, назална
вентилация с положително налягане води до намаляване аботата на дишане, стабилизира не на дихателната стена и
намалява асинхронното движение между гръдния кош и стомаха и подобрява тидалните обеми и минутната
вентилация.С режима nCPAP-PS на MILTON-C2 оток сензорът не е вече разположен на Y-частта, а директно до
експираторната клапа позволявайки свързването на назалния интерфейс така, че да се гарантира изключителна висока
степен на реакция на усилията за дишане на пациента. Прочетете повече за предимствата на nCPAP-PS в User
Report)Потребителски доклад.
Мобилност
Компактният дизайн на HAMILTON-C2, вградената турбина и новото управление на батериите прави HAMILTON-C2
перфектния избор при транспорт на пациента, както вътре, така и извън болницата.
Повече няма да е необходимо смяна на вентилатора за вътрешно болничен транспорт и връщането му обратно, а ще
бъде използуван един вентилатор за надежно обдишване на пациента при интензивни грижи.
Двете напълно заредени батерии дават възможност HAMILTON-C2 да бъде използуван непрекъснато 6 часа без мрежово
захранване. run for 6 hours without main power. Батериите са напълно взаимозаменяеми и с използуването на няколко
допълнителни батерии HAMILTON -C2 може да работи неограничено време на батерийно захранване.
За да бъдат използувани по-рационално предимствата на мобилността на
HAMILTON-C2 се предлагат различни аксесоари към него.
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Обемна капнография
Капнографията става важен инструмент за
оценка адекватността на вентилацията,в
предвид основната й цел да изхвърли
произведения CO2 от метаболитните процеси
в тялото. Но конвенционалната капнография,
базирана на определен период от време дава
възможност само за качествено и полуколичествено измерване,
понякога подвеждащо, така че появилата се обемната капнография се счита за предпочитан метод за оценка на
качеството и количеството на вентилацията.
За заключение обемната капнография предоставя следната информация :
• Отстраняването на CO2 и измерването на (V’CO2) позволява оценка честотата на метаболизма (пр. тя е висока при
сепсис, тетанус и т.н.) и развитието на лечението.
• Измерванията на крайният CO2 (PetCO2 и FetCO2) позволява оценка на артериалния CO2. (Отбележете че те са неточни
при белодробен емболизъм.)
• Измерванията на мъртвото пространство в дихателния път (VDaw) и алвелоарната минутна вентилация (V’alv)
позволяват оценка на актуалната алвелоарна вентилация (като противоположна на позволява оценка на COPD, астма и
неефективна вентилация.
• Фракцията на физиологическия мъртъв обем (VD/Vt) позволява оценка на риска.
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Интелегентното решение
... за мобилното отделение за интензивни грижи ICU
HAMILTON-T1 е преназначен за интензивни грижи на обдишване на пациенти от деца до възрастни на всяко място по света.
Със своя компактен размер и тегло по-малко 6.5 kg, вградени акумулаторни батерии за автономна работа до 5.5часа, 8.4”
цветен тъч скрийн екран и високо технологична турбина, този вент илатор за отделение за интензив ни грижи, може да
придружава пациента ,както в болницата, така също и между болниците, по въздух и земя.
Вградената възможност за неинвазивна вентилация NIV добавя високо технологична опция към терапията при всеки
транспорт. HAMILTON-T1 – първият високотехнологичен вентилатор, както в отделението за интензив ни грижи (ICU) ,така и
при транспорт.
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Интелегентно решение от Отделението за интензивни грижи (ICU) до залата за изследване с ядрено-магнитен резонанс
(MRI)
HAMILTON-MR1 е преназначен за интензивни грижи на обдишване на пациенти от деца до възрастни в близост до MRI. Със
своя компактен размер, вградени акумулаторни батерии и турбина, този вентилатор за интензивни грижи, може да
придружава Вашия пациент от ICU до MRI,осигурявайки стандарта на интензивни грижи от леглото до MRI, по време на
процедурата на MRI и обратно до ICU – повишавайки безопасността на обгрижване.
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HAMILTON-S1 с INTELLiVENT®-ASV, първото в света напълно автоматично приложение
за грижи на интензивно обдишване.
INTELLiVENT®-ASV е първата в света технология на обд ишване по затворена крива за
насищане с кислород(оксигенация) и вентилация покриваща всички приложения от
интубирането до екстубирането на пациента с познатата леснота HAMILTON MEDICAL.
Основаваща се на системното развитие на ASV през последното десетилетие и на
научните доказателства, тя е в съответствие с ежедневната клинична практика.
Автоматичните настройки следват протоколираните измервания на белодробната
физиология,респираторния мониторинг, капногра фията (etCO2) и пулсоксиметрията
(SpO2). INTELLiVENT®-ASV намалява сложността чрез упътване за комплексно решение
и изобразяване на комплексната информация по интуитивен път. HAMILTON-S1 е
универсален вентилатор способен да осъществява инвазивна и неинвазивна терапия
за пълния обхват пациенти, от новородени до възрастни.
В добавка, за автоматизиране на механичната вентилация, той предлага редица
нови интересни функционални характеристики, като :
• Интегриран, синхронизиран небулайзер Aeroneb® – помагайки за запазване на скъпи медикаменти.
• Новият всестранен похват PV Tool Pro на Hamilton.
• Новите CombiTrends (комбинирани трендове) и Референтни Примки Ви предоставят всестранна информация за
промените и състоянието на белите дробове.
• Възможност ите на NIV за възрастни и назален CPAP за новородени, включително съществено компенсиране на ликажа с
тригериране от страна на пациента чрез Hamilton IntelliTrig.
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Създаден за повече безопасност и леснота
Налични ли са вече повече мониторирани параметри,повече режими на вентилация и
повече настройки отколкото са нуждите на потребителя ? Новият вентилатор
HAMILTON-G5 за ICU е създаден да бъде по-лесен за потребителя и по-безопасен за
пациента.ventilator was designed to be simpler for the user and safer for the patient. До
известна степен предоставянето Ви на повече криви и примки чрез неговия пулт
Ventilation Cock pit™интегрира комплексните данни в интутивниграфики, които
отговарят н два основни въпроса :
• Какво е състоянието на белите дробове на моя пациент и от какъв вид
вентилация с нуждае?
• Кога трябва да откача моя пациент от вентилатора ?
Безопасна и лесна вентилация с ASV контрол по затворена примка
HAMILTON• G5 притежава контрол по затворена примка ASV предоставящ лесен за
използуване и изключителен режим за вентилация, който :
• Практически обдишва всички интубирани пациенти – били те активни
или пасивни по отношение на белодробното заболяване – основаваща се на стратегията за обдишване, скроена по тяхното
индивидуалн състояние. (Arnal JM et al. Int Care Med 2004;30:84)
• Повече отзивчив, отколкото конвенционалните режими при адаптирането към дихателната активност на пациента (Petter
AH et al. Anesth Analg 2003;97:1743-50)
• Изисква повече намеси на потребителя и подава повече аларми (Petter AH et al. Anesth Analg 2003;97:1743-50)
• Улеснява по-кратко време на венилация (Sulzer CF et al. Anesthesiology 2001;95:1339-45, Cassina T et al. J Cartiothorac Vasc
Anesth 2003;17:571-75)
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Със своите изключителни характеристик и на налягането и потока компресорът VENTILAIR II осигурява постоянен,чист и
сух сгъстен въздух за захранване на медицински вентилатори. Може да бъде използуван, както като първичен
източник на сгъстен въздух, така и като автоматично подсигуряване на болничната централна газова
инсталация. Компресорът VENTILAIR II може да бъде вграден към вентилаторите GALILEO, RAPHAEL, AMADEUS FT, или
VEOLAR FT. Монтиран на количка, компресорът VENTILAIR II става мобилно, самостоятелно устройство за други
медицински приложения.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ, Stephan Medical GMBH - Германия

AKZENT X COLOR
Анестезия на бъдещето, многофункционален и икономичен
С AKZENT X COLOR, Fritz Stephan GmbH представя многофункционална,
ергономична, и високо технологична крайна анестезиологична работна станция.
AKZENT X COLOR е съвместим с всички конвенционални средства за анестезия,
като Tiva, N2O и използуването на изпарители.
Благодарение на специално конструираната дихателна система апаратът
има възможност за икономично приложение на Xenon анестезия. Потребителят
получава интуитивно управляем апарат, който е способен да обслужи пълния
спектър от пациенти, от новородени до възрастни.
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AKZENT COLOR
Изключително гъвкав, високо технологичен анестезиологичен апарат
Успехът и качеството на една анестезиологична процедура се отчитат като
оптимални, ако лекарят може да е концентрира напълно върху пациента. С
AKZENT COLOR, Fritz Stephan GmbH предлага лесен за използуване
анестезиологичен апарат, който е, както интуитивен, така също позволява на
неговия оператор да фиксира цялото си внимание върху пациента.
В наши дни способността да се приспособява към широк профил от пациенти
само с една работна станция е необход има практика при клиничните грижи.
Решението е: AKZENT COLOR.
Изключително гъвкав, високо технологичният апарат осигурява професионални
грижи за всички пациенти, от новородените бебета до възрастните
благодарение на извънредно компактната конструкция, подходяща дори и за
най-малките операционни.
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SOPHIE
Съвременна Неонатологична система за вентилация
За успешното създаването на нашата нова респираторна, неонатологична
система SOPHIE ние сме се кооперирали тясно с наши известни лекари от
страната и такива от чужбина, основаваща се на вече доказаната първокласна
технология на STEPHANIE. Въпреки това, SOPHIE постига нов стандарт в
границите на ефикасност, дизайн и обслужване. SOPHIE осигурява всички
конвенционални режими на обдишване, контролирани по налягане. Широкият
обхват от приложения се допълва от тригерираната от пациента PSV, заедно с
високочестотната вентилация, като опция.
Всички настройки могат да бъдат извършени само чрез един въртящ
бутон. Интуитивната концепция на функциониране насочва потребителя
систематично през менюто на вентилация. Само тези параметри отнасящи се
към избраната форма на вентилация са видими и евентуално лесно могат да
бъдат настроени към нуждите на пациента, преди да бъде стартирана
вентилацията. Ефикасният мониторинг позволява безопасен надзор по всяко
време. Допълнителен плюс е съвместимостта с STEPHANIE: пациентните
компоненти и тръбите, както и сензорите са идентични, размяна между двата
апарата е възможна без никакви проблеми.
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XPREZZON
Съвременна технология и дизайн, насочени да формират новото поколение
на грижи еднакво за лекарите и пациентите ...
Памет на тенденциите
Екранът, с висока резолюция изобразява отчетлив и подробен тренд на
пациент ите, за по-бърза и по-добра информация за овладяването на пациента.
С едно единично докосване, може да се достигне до изображенията на
различни трендове, според нужд ите за наблюдение, типа на процедураа или
клиничния протокол. Трендовете могат да бъда изобразявани в реално време
или записвани. Ясно вид имите активирани LED аларми, отпред и отзад, за
повишаване на зрителното усещане.
Обширност, гъвкавост и чувствителност
Посредством Spacelabs Dynamic Network Access™ (DNA), опционален двоен екран, се дава възможност за специално
изобразяване на цял екран на физиологичната информа ция, плюс вторичен екран за планиране и други клинични
приложения. Надеждна работна станция. Решенията за ергономичен и гъвкав монтаж повишават цялостното вписване в
средата за обгрижване на пациентите. Различните решения за мониторите и устройването на кабелите, осигурява поголяма организация и ефективност при пациентите. XPREZZON е първият пациентен монитор, чувствителен към нуждата на
пациента от добра почивка през нощта. Интуитивно променя яркостта на екрана към намаленото околно осветление.
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ELANCE ELITE
Серията монитори élance комбинира високотехнологичния мониторинг, с
ноподобаващ стил – лъскав, високотехнологичен продукт, за използване като
прикреватен или ортативен монитор.
Компактният, тънък монитор изобразява основ ните витални параметри до 5
криви и седем цифри. Вижте таблицата по-долу за изобразяваните параметри от
всеки модел. Всички осигуряват 120-часов тренд. “5” серията и “7” серията се се
различават по размера и разрешаващата способност на яркия цветен екран.
Тези изключително ярки и широки дисплеи увеличават изображението и
достъпа до информация.
Тъч-скрийн интерфейсът и единичното ниво на менюто ги правят лесни за възприемане и работа. Мобилността се
осъществява от вътрешната литиево йонна батерия, с осигурена автономност от 5 часа и вграденото мрежово захранване
при всички модели.
Тегло само от 2.4 kg или 2.7 kg и дебелина от 2.8”, тези модерни монитори лесно ще намират своето място във всяко
обкръжение, оптимизирайки достъпа на потребителя.
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ELANCE ELITE

ПАЦИЕНТНИ МОНИТОРИ, Space Labs - САЩ

ELANCE
Фамилията преконфигурира ни монитори Еланс предлага високоехнологичен
мониторинг на основнити параметри. Налични са с два размера широк формат
ярки екрани (10.2” или 12.1”), за ясно изобразяване до 5 криви и до седем
цифови стойности.Всички модели притежават 120 часа трендове.
Тези изключително леки и тънки монитори – само 5 lbs тегло и 2.8” дебелина –
се вписват много добре в претрупа ното пространство на прикреватни
грижи.Осигурено е непрекъснаото мониториране– всички мониори Еланс са
подсигурени до 5 часа автономна работа от вградената литиево-йонна батерия.
Вградената дръжка и лесните решения за окачване и укрепване го правят идеални за всяко място на разполагане. Всеки
модел модел монитор следи и изобразява EКГ (3- и 5-отвеждания), дишане, неинвазивн кръвно налягане, периферна O2
сатурация и две температури. Моделите “i” са с добавени два канала на измерване на инвазивно кръвно налягане, а
моделите “c” са с крайно тидално измерване на CO2. (Виж таблицата по-долу.) Елансе Централна Станция може може да
събира информация общо до 32 пациент.
В заключение - Еланс мониторите са интуитивни и лесни за използуване - техният тъч срийн потребителски интерфейс с
опростеното меню на едно ниво ,осигурява бързина и лекота на работа.
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ULTRA VIEW SL 3900 (3800)
Двата екрана са предназначени за пълно изобразяване в реално време на
физиологичните криви от мониторинг, жично или безжично свързани плюс
независимо пълно изобразяване на на таблици и клинични приложения.
Spacelabs мониторната мрежа поддържа достъп до получената информация от
всички Ултрвю пациентни монитори и спомагателни измервателни устройства,
както и обмен с други клинични приложения в мрежата на болницата.
Може да бъде оразмерена да поддържа свързване към множество отделения в цялата болница или дори към няколко
болнични заведения. Динамичния Достъп до Мрежата (DNA) осигурява лесен и мигновен, достъп до различни клинични
приложения свързани към централните болнични сървъри. Използвайки DNA, лекарите могат да наблюдават в реално
време физиологичните данни на един екран, докато проверяват лабораторните резултати, въвеждайки заявки,
преглеждайки лекарствените назначения и адресирайки табелите и болничните протоколи и още повече на втори
специален екран. Широк обхват от следящи функции и разнообразни аларми спомагат за осигуряване на оптимална
безопасност на пациентите, докато се максимизира ефикасността на грижите. Аларменият часовник може веднага да
алармира за събития с наблюдавания пациент на всеки монитор от следящата група. Дистанционният преглед, както и
Пълният Преглед на леглата Ви помага да овладеете клиничното състояние на пациентите и от разстояние да определите
необходимостта от бърза намеса. Вътрешно активният контрол в мрежата Ви позволява да прегледате, контролирате и
запишете информа цията за всеки наблюдаван пациент, докато се подсигурява автоматична алармена регистрация за
всички пациенти.
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ULTRAVIEW SL 2600
Мониторът SL2600 предоставя всики функционални възможност и,като SL2400 и
в повече :
• DNA, системата ползува много източници на информа ция директно от
пациентния монитор
• Ширики форматен екран с повече зони за кривите.
SL2600 предлага високо технологичен мониторинг, като компактен монитор.
Пълната опция на DNA осигурява таблици, лабораторни данни, интернет и
приложение на болничната Информационна Система (HIS).
Виталните параметри на пациентите се изобразяват надеждно и се възприемат лесно върху неговия 12.1” тъч-срийн
екран, и върху друг за допълнителни крив и. SL2600 е добър избор за операционна,отделение за интензивни грижи,както и
в отделение за спешна помощ. Неговата дръжка за пренасяне, опцията за безжична мрежа го прави подходящ също така и
за транспорт.Стандартните показатели включват светлинна аларма,дистанционна поддържаща клавиатура и интерактивна
мрежа.
Вие може да конфигурирате SL2600 за конкретния пациент по Ваш избор на параметрите,съобразно съдържанието от
функции на модулите. С Интегриранят Корпус за модули,Вие може да добавите допълнителни модули.
Както всички SL монитори, SL2600 Ви предлага решения за управление на информацията,като Совалка на данни(Data
Shuttle) и баркод скенер за подръжка за бър,без грешки пренос на информацията от пациента към приложенията на HL7 и
Клиничните Информационни Системиi(CIS).
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OMICRON VISION
Omicrom VISION предлага цялостен мониторинг на жизнените показатели, в
съчетание с лесно и просто управление.
Той има многостранно приложение – подходящ за интензивни, неонатални
отделения, операционни зали, реанима ция, спешна помощ, при транспорт на
пациент и, в линейки и др. Omicrom VISION има интерфейс връзка към централна
станция. 10.4” цветен TFT – дисплей, показва до 7 криви Визуални и звукови
аларми за всички параметри, с три нива на приоритет: клинично, техническо и
процедурно. Графични и таблични трендове за всички параметри до 96 часа.
Вградена батерия, осигуряваща автономно захранване до 2 часа.
Параметри:

Опции:

• ЕКГ – 7 отвеждания
• ST – сегмент
• Респирация
• Неинвазивно кръвно налягане
• Пулсова оксиметрия SpO2
• 2 температури

• Инвазивно кръвно налягане (2)
• CO2 sidestream
• Анестетици
• термопринтер
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ПУЛСОКСИМЕТЪР MICROX BT
Цифров пулсоксиметър, от последно поколение, подходящ за новородени, деца
и възрастни. Изключително ефективна технология за улавяне на сигнала и
филтрирането му.
SpO2 кислородна сатурация и пулсова честота
Защита от артифакти
Визуални и звукови аларми, с настройка на горни и долни граници.
Статистика и цифрови трендове
Модулиран пулсов тон, в съответствие със стойността на сатурацията
Холтер функция
Захранване от алкални батерии или директно от мрежата, с помощта на
адаптор
• BLUETOOTH комуникация с компютър
•
•
•
•
•
•
•
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REANIBEX 200
Автоматичен външен дефибрилатор
REANIBEX 200 е Автоматичен външен дефибрилатор (AED), лек и портативен,
изключително подходящ за оказване на първична помощ на па циенти с внезапно
спиране на сърдечната дейност.
Проектиран на основата на последните технологии в областта на дефибрилацията
(бифазна крива) ,снабден с вграден кран, позволяващ не само изобразяване на
съобщенията за упътване ,но също и ЕКГ сигнала в реално време.
Много лесен за работа, има само два функционални бутони. REANIBEX 200
предоставя лесна, ясна и подробна информация на потребителя през цялото време
на реанимацията, кето го прави използваем с малки изисквания за обучение.
Технически характериктики
§ LCD екран с широка разрешаваща способност
§ Периодичен собствен тест
§ Индикатор “Индикатор Готов за използуване”
§ Easy to operate: Only two operation buttons
§ Функционални икони
§ Опция ECG и звуково съхраняване
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REANIBEX 700
Дефибрилатор монитор
REANIBEX 700 е портативен дефибрилатор-монитор,осегуряващ ЕКГ мониторинг и
неинвазив но пейсира не,разработен,както за предболнично,така също и за болнично
обслужване на спешни случаи. Оборудван с широк екран за ясно изобразяване на
информацията за пациента, както и принтер за нейноо разпечатване.
Различните налични опции (AED, Неинвазивно пейсиране, пулсоксиметрия,
електролуминисцентен екран) позволява апарата да бъде конфигурира н и
адаптиран съобразно нуждите на потребителя.
Технически характеристики
§ Екран с широка разделителна пособнос
§ Прост и интуитивен
§ Лек и портативен
§ Опция: неинвазивно пейсиране
§ Опция: пациентен кабел с 3 или 10 отвеждания
§ Вграден мрежово захранване AC и заряд на батерията
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REANIBEX 800
Мултипараметричен монитор-дефибрилатор
REANIBEX 800 е мултипараметричен монитор-дефибрилатор с високо технологични
показатели предназначен надеждно поддържане на живота, с възможност за работа с
две батерии. Включва Masimo Rainbow SET технология с възможност за мониториране
на метхемоглобин и на карбохемоглобин.
Проектиран, като модулно оборудване, с възможност за лесно обновяване с нови
функции по всяко реме чрез вградени модули на принципа "въведи & действай".
Мониторира до 12 EКГ отвежания с възможност за прехвърляне на информацията за
пациента на PDA или на дистанционен компютър ,както и принтиран на рекордер с
ширина на хартията 100 mm (опция).
Технически характеристики
§ 8,4” цветен дисплей с широка разрешаваща способност за изобразяване до 3 канала.
§ Висока надежност и лесен за работа
§ Опция неинвазивно пейсиране
§ Masimo Rainbow пулсоксиметър,опция
§ Oridion Microstream® Капнография,опция
§ SunTech технология за измерване на кръвно налягане (опция)
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BA2001 MA-EL O-line®(Оранжева серия)
Вентилатор за спешна помощ и транспорт
Това е моделът за начално ниво на фамилията BA2001.
§ Изключително лесен и надежден за използуване.
§ Подходходащ за използуване,както в линейки,така също и в болницата и при
транспорт за спешно обд ишване на пациенти. Притежава пълен набор от режими
на обдишване и аларми за осигуряване безопасността на пациента.
§ Като опция, може да бъде снабден с Кислороден Модул be equi (Инхалатор).
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BA2001 GA-EL O-line® (Оранжева серия)
Вентилатор за спешна помощ и транспорт
§ GA-EL подходящ за използване, като в линейки, така и в болница. Вграденият PEEP
регулатор е специално полезен при някои при някои специфични дихателни
заболявания.
§ Притежава пълен набор от режими на вентилация, акустични и визуални аларми за
осигуряване безопасността на пациента.
§ Лесен и надежден за използване.

ТРАНСПОРТНИ ВЕНТИЛАТОРИ, SIEM - ИТАЛИЯ

BA2001 MI-EL O-line® (Оранжева серия)
Вентилатор за спешна помощ и транспорт
§ MI-EL, е един високо технологичен модел вентилатор, подходящ за използване,
както в линейка, така също и ефективно за поддържаща вентилация на пациент в
болница и при транспорт.
§ Притежава вграден PEEP и широк набор от режими на вентилация, комплектовани
и с режима CPAP.
§ Притежава широк набор от звукови и визуални аларми осигуряващи безопасност на
пациента.
§ Лесен и надежден за употреба.

ТРАНСПОРТНИ ВЕНТИЛАТОРИ, SIEM - ИТАЛИЯ

BA2001 RA-EL O-line® (Оранжева серия)
Вентилатор за спешна помощ и транспорт
§ RA-EL, е най-цялостно завършения от фамилията BA2001.
§ Той е един високо технологичен модел вентилатор, подходящ за използване, както
в линейка, така също и ефективно за поддържаща вентилация на пациент в
болница и при транспорт
§ Притежава регулатор на PEEP и широк обхват от режими на вентилация,
включително CPAP.
§ Вграденият Кислороден модул (Инхалатор) позволява използването на този
вентилатор, не само при спешно обдишване на пациентно и при кислородна
терапия с маска.
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BA2001 RA-EL O-line® (Оранжева серия)
Вентилатор за спешна помощ и транспорт
§ RA-EL, е най-цялостно завършения от фамилията BA2001.
§ Той е един високо технологичен модел вентилатор, подходящ за използване, както
в линейка, така също и ефективно за поддържаща вентилация на пациент в
болница и при транспорт
§ Притежава регулатор на PEEP и широк обхват от режими на вентилация,
включително CPAP.
§ Вграденият Кислороден модул (Инхалатор) позволява използването на този
вентилатор, не само при спешно обдишване на пациентно и при кислородна
терапия с маска.

ТРАНСПОРТНИ ВЕНТИЛАТОРИ, SIEM - ИТАЛИЯ

BA2001 RA-EL O-line® (Оранжева серия)
Вентилатор за спешна помощ и транспорт
§ RA-EL, е най-цялостно завършения от фамилията BA2001.
§ Той е един високо технологичен модел вентилатор, подходящ за използване, както
в линейка, така също и ефективно за поддържаща вентилация на пациент в
болница и при транспорт
§ Притежава регулатор на PEEP и широк обхват от режими на вентилация,
включително CPAP.
§ Вграденият Кислороден модул (Инхалатор) позволява използването на този
вентилатор, не само при спешно обдишване на пациентно и при кислородна
терапия с маска.

ИНФУЗИОННИ ПОМПИ, ARCOMED AG - Швейцария
SYRAMED 6000 PREMIUM
Характеристики:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Лесна за настройка
Лесна за използване, в услуга на сестрите
Тегло : 2.3 kg (приблизително)
Стъпка за нарастване на потока : 0.1 ml/h
Изчисляване на дозата на медикаментите
Обхват на обема : 0.1 - 999.9 ml
Стъпка за нарастване на обема: 0.1 ml
Наличен PCA и TCI режим
Детектор на въздух в линията
Вграден сензор за налягане
Размери на спринцовката : 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50ml, и (Автоматичноразпознаване размера на спринцовката)
Възможност за работа с дрег тип търговска марка спринцовки
Изчисляване дозата на медикаментие – ml/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, un/kg/h, ml/kg/min, mg/kg/min, μg/kg/min и un/kg/min.
Библиотека за повече от 150 медикамента с предарително настроена честота , vtbi с твърди & и гъвкави граници
Широко-форматен LED дисплей плюс LCD - за съобщения
Възможност за повторно изобразяване на последните данни
Възможност за цифрово начално промиване на инфузионната система тип iv
Дълъг работен капацитет на батерията (3 – 12 часа)
Безопасна за Вашия пациент ( запушване или въздух в линията генерира аларма)

ПЕРФУЗОРИ, ARCOMED AG - Швейцария
VOLUMED® µSP7000 PREMIUM
Характеристики:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Лесна за настройка
Лесна за използване, в услуга на сестрите
Тегло 2.4kg
Работа на батерия (напълно заредена) 5 часа, (в зависимост от честотата)
Време на заряд (Вкл/Изкл) 15 – 20 часа
Предпазен механизъм срещу свободен поток на изтичане
Широки LED и LCD екрани
Aвтоматичен собствен тест – безопасност
Обхат на честотата на потока 0.1 ml/h – 999 ml/h със стъпки от 0.1ml/h
Обем за вливане (VTBI) обхват 0.1 ml – 9999.9 ml със стъпки от 0.1ml
Изчисляване дозата на медикамнта – ml/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, un/kg/h, ml/kg/min, mg/kg/min, μg/kg/min и un/kg/min
Библиотека за над 150 медикамента с предварително зададена честота, vtbi с твърди & гъвкави граници
Програмируеми и ръчни болус функции с автоматично намаление след запушване
PCA Функция (Опция) и TCI / TIVA Функция (Опция)
Функция TOV за наклон (Честота & Обем)
KVO честота 3ml/h или програмируема от 0.1ml/h до 10ml/h
Дневник на 1500 събития (реално време и дата)

