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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.

ОБДИШВАЩИ АПАРАТИ (РЕСПИРАТОРИ), Hamilton Medical AG - Швейцария
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.

