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תיאור כללי תיאור כללי 

דור חדש של מכונות ההרדמה, בשילוב עםדור חדש של מכונות ההרדמה, בשילוב עם
WATO ,הטכנולוגיה המתקדמת בעולםWATO ,הטכנולוגיה המתקדמת בעולם

EX-65 הנשמה ,מטופל בטיחות מספקתEX-65 הנשמה ,מטופל בטיחות מספקת
מתקדמת בעיצוב קומפקטי ואינטואטיבימתקדמת בעיצוב קומפקטי ואינטואטיבי

לשימוש קליני. מאפיינים: ·         טכנולוגיהלשימוש קליני. מאפיינים: ·         טכנולוגיה
מתקדמת לניתור החולה ·         עד 7 מצבימתקדמת לניתור החולה ·         עד 7 מצבי

הנשמה, כולל VG-PCV ·         עיצובהנשמה, כולל VG-PCV ·         עיצוב
קומפקטי מותאם להרדמה בזרימה נמוכהקומפקטי מותאם להרדמה בזרימה נמוכה

·         מערכת נשימה מחוממת ·        ·         מערכת נשימה מחוממת ·        
עיצוב מודולארי ·  מדי זרימה דיגיטליים · עיצוב מודולארי ·  מדי זרימה דיגיטליים · 

מעקף מונע דליפה בעת החלפת סופחימעקף מונע דליפה בעת החלפת סופחי
CO2  ·         מגע מסך TFT  12 בגודל"CO2  ·         מגע מסך TFT  12 בגודל"
חלוקת גז מדויקת בשילוב עם טכנולוגיתחלוקת גז מדויקת בשילוב עם טכנולוגית
WATO -הנשמה ומדידת גז חדשנית, הWATO -הנשמה ומדידת גז חדשנית, ה
EX-65 עד זרימה נפח הקטנת מספקתEX-65 עד זרימה נפח הקטנת מספקת

20ml 20,ידני לרבות ,שונים הנשמה מצבי 7 -וml ידני לרבות ,שונים הנשמה מצבי 7 -ו,
PCV -ו PSV ,SIMV ,PCV ,VCV ,ספונטני-PCV -ו PSV ,SIMV ,PCV ,VCV ,ספונטני-

VG. ההנשמה ,אלה טכנולוגיות עםVG. ההנשמה ,אלה טכנולוגיות עם
והניטור הם ברמת יחידת טיפול נמרץ,והניטור הם ברמת יחידת טיפול נמרץ,

ומתאימים את ה-  EX WATO-65  לכל סוגיומתאימים את ה-  EX WATO-65  לכל סוגי
החולים, מיילוד ועד מבוגר. מערכת נשימההחולים, מיילוד ועד מבוגר. מערכת נשימה

WATO -חדשנית בעזרת יחידה מחוממת, הWATO -חדשנית בעזרת יחידה מחוממת, ה
EX-65 עיבוי את מובהק באופן מקטינהEX-65 עיבוי את מובהק באופן מקטינה
המים בתוך מעגל הנשימה, במיוחד בזמןהמים בתוך מעגל הנשימה, במיוחד בזמן
הרדמה בזרימה נמוכה. יחידה זו תורמתהרדמה בזרימה נמוכה. יחידה זו תורמת

לאורך חייו של הציוד ומקטינה משמעותיתלאורך חייו של הציוד ומקטינה משמעותית
את תדירות תחזוקתו. הפונקציה שעוקפתאת תדירות תחזוקתו. הפונקציה שעוקפת

את מיכל ה- CO2 מבטיחה הנשמהאת מיכל ה- CO2 מבטיחה הנשמה
מתמשכת של החולה תוך כדי הטענה מחדשמתמשכת של החולה תוך כדי הטענה מחדש
WATO -על ידי המרדים. עיצוב ארגונומי הWATO -על ידי המרדים. עיצוב ארגונומי ה
Ex-65 לשימוש ייחודי תפעולי יתרון מציגהEx-65 לשימוש ייחודי תפעולי יתרון מציגה
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WATO EX-65WATO EX-65
קליני. מסך המגע TFT  ובגודל 12 אינץקליני. מסך המגע TFT  ובגודל 12 אינץ

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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