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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)

