ویژگی ها

•قابل اعتفادُ در بشرگغاالى ٍ اطفال
•هَرد اعتفادُ در بخؾْای اٍرصاًظ ،اًتقال بیواراى تَعط آهبَالًظ ّ،لیکَپتزٍ…  ،اًتقال
بیواراى در داخل بیوارعتاى ٍ اتاق ریکاٍری
•طزاحی هٌحقز بِ فزد جْت اعتفادُ راحت تز ٍ ایوي تز در ٍضؼیتْای اٍرصاًظ ٍ بحزاًی ٍ در
ٌّگام اًتقال بیواراى
•هقزف حذاقل اکغیضى جْت کارکزد دعتگاُ )(1lit/min
• فؾار اکغیضى هَرد ًیاس  2.8 barتا 6 bar
• سهاى کارکزد طَالًی باطزی
• قابل اعتفادُ تَعط باطزی داخلی ،بزق DC ٍ AC

•
•دارای هحذٍدُ کاهلی اس هذّای تٌفغی کٌتزلِ ٍ حوایتی هَرد ًیاس در ٌّگام اًتقال بیواراى ٍ در
دارای آالرهْای فَتی ٍ تقَیزی ٍ ففحِ ًوایؼLCD

ٍضؼیتْای اٍرصاًظ بغتِ بِ ؽزایط بیوار (هذ ّای کٌتزلِ حجوی ٍ فؾاری ٍ Pressure Support
ٍ ) PEEP

•اهکاى اعتفادُ بقَرت  Non-Invasive Ventilationبا اعتفادُ اس هاعکْای هخقَؿ NIV
هَجَد در  packageارائِ ؽذُ

موارد استفاده
•
•
•
•
•

قابل اعتفادُ در بشرگغاالى ٍ اطفال
هَرد اعتفادُ در:
بخؾْای اٍرصاًظ
اًتقال بیواراى تَعط آهبَالًظ،
ّلیکَپتزٍ…
اًتقال بیواراى در داخل بیوارعتاى

• اتاق ریکاٍری

طراحی
• ّوِ اتقاالت در یک عوت
دعتگاُ تؼبیِ ؽذُ اًذ.
بِ ایي فَرت دعتگاُ ٍ
اتقاالت آى فضای کوتزی
اؽغال هیکٌٌذ.

طراحی
• دعتِ ارگًََهیک جْت اعتفادُ
ّزچِ راحت تز
• ففحِ کٌتزل حفاظت ؽذُ
بَاعطِ فزٍ رفتِ بَدى آى
• دکوِ ّای تٌظین هشرط ،درؽت
ٍ ًغبتاً عفت ٌّگام اعتفادُ
جْت اعتفادُ عزیؼتز ٍ ایوي تز

طراحی
• ٍضؼیتْای قابل اعتفادُ:
–
–
–
–

ایغتادُ
خَابیذُ
آٍیشاى ؽذُ تَعط قالبْا
رٍی پایِ

•
•

مدهای تنفسی
CMV-ACMV with PEEP
Controlled Ventilation (CMV) or Assisted Controlled
Volume Ventilation (ACMV) with PEEP with:
100% Oxygen
Air/Oxygen mixture

Spontaneous Ventilation with Pressure Support and PEEP
(PS-PEEP)

•

Non-Invasive Ventilation (NIV)
using special mask (PS-PEEP)
(This is done in a Pressure Controlled
safety mode

 حذاقل تَْیِ هَرد ًیاس بیوار حتی،(Min. RR) با تَجِ بِ اهکاى تٌظین حذاقل تؼذاد تٌفظ
. تضویي هیگزددPS-PEEP درفَرت تَقف تٌفظ خَدبخَد بیوار در هذ

کنترل و تنظیمات
• Tidal Volume
100-1500 ml
• Resp.Rate
6-40 c/min
• PEEP
0-15 cmH2O
• Insp.trigger
-0.5 to -4cmH20
• I:E ratio
1:3 t0 1:1
• FiO2
100% or air/O2 mix.
(CMV-ACMV with 100% O2,
CMV-ACMV with air/O2 mix.
PS-PEEP mode with air/O2 mix.)
• Pressure Support
5-40 cmH2O

Selecting Knob
• جْت اًتخاب ٍضؼیت خاهَػ یا هذ
تٌفغی هَرد ًظز

: هذّای تٌفغی
 CMV/ACMV with 100% O2
 CMV/ACMV with 50% O2
 Pressure Support-PEEP

• تٌظین تؼذاد تٌفظ

•

)(6-40c/m

تٌظین (0-15 cmH2O) PEEP

بزای تٌظین  PEEPدر هقادیز باالتز اس  10ضاهي
اطویٌاى ٍجَد دارد

• تٌظین  )100-1500ml ( Vtدر هذّای
 ٍ CMV-ACMVتٌظین  Pressure Supportدر هذ
(5-40 cmH2O) PS-PEEP

حجن یا فؾار تٌظین ؽذُ بز رٍی ففحِ ًوایؼ قابل
هؾاّذُ اعت

• تٌظین ٍ (1:1 to 1:3) I:E ratio
(-0.5 to -4 cmH2O) Inspiratory trigger
با اعتفادُ اس دکوِ  ٍ MENUکلیذّای ٍ – ٍ +
دکوِ  VALIDاًجام هیگیزد
 I:E ratioدر هذ  CMV-ACMVقابل
ٍ در هذ  PS-PEEPقابل اًذاسُ گیزی ٍ
تٌظین
هؾاّذُ اعت.

(تَجِ داؽتِ باؽیذ کِ تغییزدر  I:E ratioهغتقیواً بز
هیشاى  Vtتأثیز هیگذارد ٍ ؽایذ السم باؽذ تا پظ اس ّز
بار تغییز در  I:Eهیشاى  Vtهجذداً تٌظین گزدد )

آالرم ها
• آالرمهای صوتی و تصویری با یک صفحه نمایش :LCD

10-80 cmH2O
5 to 10 cmH2O above the PEEP
0 to 60 C/min
دکوِ خاهَػ کزدى آالرم فَتی
(بوذت  1الی  2دقیقِ آالرم فَتی قطغ هیؾَد )
چزاؽ ّؾذار چؾوک سى
چزاؽ هؾخـ کٌٌذُ ٍضؼیت اعتفادُ اس هٌبغ تغذیِ افلی
(عبش)
چزاؽ هؾخـ کٌٌذُ ٍضؼیت اعتفادُ اس باطزی (عبش
چؾوک سى)
ػالهت ضؼیف ؽذى باطزی (ًارًجی)
ٌّگاهی کِ ؽارص باطزی بِ حذٍد  30دقیقِ بزعذ ایي چزاؽ
رٍؽي هیؾَد

Pmax
Pmin
Fmax

• تٌظین Pmax

(بیي  10-80 cmH2Oقابل تٌظین اعت)

در فَرتیکِ فؾار در راّْای َّایی بیوار اس
 Pmaxتٌظین ؽذُ باالتز بزٍد ّوشهاى با فؼال ؽذى
آالرهْای دیذاری ٍ ؽٌیذاری  ،جْت ایوٌی بیوار
ػول دم قطغ ؽذُ ٍ باسدم آغاس هیگزدد.

• تٌظین Pmin ٍ Fmax
با اعتفادُ اس دکوِ  ٍ MENUکلیذّای ٍ – ٍ +
دکوِ  VALIDاًجام هیگیزد

• اهکاى هؾاّذُ  Alarm Messageبز رٍی
ففحِ ًوایؼ

مشخصات فنی

• Size ( طَلx  ارتفاعx ………………… ) ضخاهت. 250x210x170 mm
• Weight ………………………………………… 5.0 kg
• Pneumatic supply ……………………………. 2.8 to 6 bar
• Gas consumption of unit itself ……………… 1 lit/min
 بار200  کیلَگزهی دارای فؾار5  اکغیضى هقزف هیکٌذ با کپغَل6lit/min (بؼٌَاى هثال بیوار بشرگغال کِ بطَر هتَعط
).  دقیقِ ًٍتیلِ خَاّذ ؽذ20 ٍ  عاػت2  لیتز اکغیضى ) بوذت حذٍد1000 (حاٍی
6+1= 7lit/min , 1000 / 7= 142 minute

• Internal power supply ……………………….. NiCd battery pack
• Battery autonomy ……………………………. 13 h
• Time to charge battery ……………………… 3 h
• AC/DC mains power supply adapter:
-Input …………………………………………….. 230v/50Hz
-Output …………………………………………… 15v/6w
• CMV-ACMV peak flow rate ……………………. 100 lit/min
• PS-PEEP peak flow rate ………………………. 130 lit/min

با تشكر از توجه شما
شركت ماوراي فنون عصر
بخش خدمات مشتريان
تلفن22645240 :
فاكس22002677 :
www.M-F-Agroup.com
service@m-f-agroup.com

