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Anesteziye Dair Her Şey
Tek Bir Cihazda Toplandı

Profesyonel Tip Üst 
Düzey Anestezi Cihazı

Yavrudan yaşlıya, büyük ırklardan küçük ırklara ve 
cinslere, yüksekten düşük keskinliğe, basitten karmaşık 
vakalara kadar tüm hastalar için uygun yüksek kaliteli 
ventilasyonlu platform tip anestezi sistemi size 
ventilasyon, monitörizasyon ve teknikte ihtiyacınız olan 
her seçeneği sunar.

Dokunmatik kontrol ekranı tasarımı, hızlı çalışma için 
basit kullanıcı arayüzü sağlar. Hızlı başlatma, kendi 
kendine kontrol, otomatik sızıntı testi, CO2 bypass gibi 
özellikleri size daha mükemmel iş akışı ve ayırt edici 
klinik operasyon deneyimi sağlar. Görünümünden ve 
tasarımına, işletim sisteminden AGSS'ye ve yüksek 
sıcaklık sterilizasyonuna, son teknoloji çözümler sunar. 
Yüksek kapasiteli körük, tüm hastalar için  kullanılabilir. 
Entegre solunum devresi sistemi, dahili akış sensörlerine 
sahiptir.  Her iki taraftaki ray ve üst raf, iyi bir Hasta takip 
ve kullanım sağlar.

Dokunmatik Kontrol Ekranı
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Mükemmel Solunum Devresi
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Malzeme: PPSU, 134°C'de tamamen otoklavlanabilirdir ve doğal lateks 
içermez. Ameliyatlar sırasında kanister değişimi için kullanılabilen by-pass 
fonksiyonu iş akışını hızlandırır. Kolay sök tak özelliktedir alet ve benzeri 
gerektirmez. Temizlik ve bakımı çok kolaydır. 

Dijital akış valfi ve hassas çift akış algılama teknolojisi, daha doğru kontrol, 
daha hızlı yanıt.

SIMV/ SIMV + PS, kesme sırasında spontan solunum yapan hastaların 
bakımını basitleştirmeye yardımcı olur.

Gelişmiş PSV Ventilasyonu (apne desteği ile), spontan solunumu olan 
hastaları daha rahat hale getirir.

PRVC modu, konfor sunar. Basınç kontrollü ventilasyondan ve tutarlı bir 
tidal hacimden yararlanılır. Laparoskopik, torakoskopik ve akciğer 
komplians değişiklikleri olan hastalar için daha uygundur.

Otomatik kompanzasyon, kararlı tidal hacmi korur ve ayarladığınız 
seviyede olduğundan emin olur.

Kapsamlı solunum mekanik parametre monitörü, gerçek zamanlı dalga 
formları ekranı, klinik kararı optimize eder.

Elektronik PEEP fonksiyonu anestezi kullanımını rahatlatır.

Açık ve Sezgisel Kullanıcı Arayüzü 
Akıllı alarm yönetimi
Büyük dokunmatik kontrol ekran tasarımı
Aynı ekranda görüntülenen ventilasyon ayarı ve ölçülen 
değeri, gaz dağıtım yönetiminin daha güvenli ve etkili 
olmasına yardımcı olur
Kapsamlı izleme, çoklu seçilebilir ekranlar, 4 dalga 
formu, anestezi gazı izleme ve büyük yazı tipi ekranı
2000 olay ayarı, teknik ve fizyolojik alarm kaydı
Mükemmel Solunum Devresi
Yüksek entegrasyon, küçük ve kompakt tasarım, sızıntı 
ve yanlış bağlantı olasılığını büyük ölçüde azaltır


