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תיאור כללי תיאור כללי 

-• מנשם נייד עם סוללה נטענת • טיפול רב-• מנשם נייד עם סוללה נטענת • טיפול רב
תכליתי וכולל שתי תכניות שנקבעו מראש •תכליתי וכולל שתי תכניות שנקבעו מראש •

בחירת לחץ ונפח הנשמה • מסך מגע גדול –בחירת לחץ ונפח הנשמה • מסך מגע גדול –
ידידותי למשתמש המסך ניתן לסיבוב 180ידידותי למשתמש המסך ניתן לסיבוב 180

מעלות, כל הפרמטרים ניתנים לצפייה במסךמעלות, כל הפרמטרים ניתנים לצפייה במסך
אחד • תפריטים פשוטים; קל לעדכון, תפריטאחד • תפריטים פשוטים; קל לעדכון, תפריט

מטופל מאובטח • ניטור חולה מטופל •מטופל מאובטח • ניטור חולה מטופל •
אוורור יעיל • אזעקות חיוניות • בחירה ביןאוורור יעיל • אזעקות חיוניות • בחירה בין

מצבי טיפול ופרמטרים פולשני או לא פולשני,מצבי טיפול ופרמטרים פולשני או לא פולשני,
צנרת בודדת או כפולה, נפח או לחץ •צנרת בודדת או כפולה, נפח או לחץ •

העשרת חמצן בלחץ נמוך • קטן, קל ונוחהעשרת חמצן בלחץ נמוך • קטן, קל ונוח
לניידות • חיי סוללה ארוכים, טעינה פשוטהלניידות • חיי סוללה ארוכים, טעינה פשוטה

מאפיינים מאפיינים 

משקל  4 ק"ג בהתאם לאפשרויות סוללהמשקל  4 ק"ג בהתאם לאפשרויות סוללה
x 240mm x mmפנימיות. ממדיםx 240mm x mmפנימיות. ממדים

130mm  260 הנשמה מצבי ששה: CV130mm  260 הנשמה מצבי ששה: CV
(Assisted) מבוקר הנשמה נפח PCV לחץ(Assisted) מבוקר הנשמה נפח PCV לחץ

(IMV (S (Assisted) הנשמה מבוקר(IMV (S (Assisted) הנשמה מבוקר
(S) הנשמה מנדטורית (מסונכרנת) לסירוגין(S) הנשמה מנדטורית (מסונכרנת) לסירוגין

IPPV) חיובי בלחץ לסירוגין הנשמהIPPV) חיובי בלחץ לסירוגין הנשמה
(מסונכרנת) F + PSV הנשמה תומכת לחץ(מסונכרנת) F + PSV הנשמה תומכת לחץ

עם נפח ביטחון ותדירות גיבוי; או הנשמהעם נפח ביטחון ותדירות גיבוי; או הנשמה
תומכת לחץ עם נפח ביטחון והנשמה בדוםתומכת לחץ עם נפח ביטחון והנשמה בדום

Tidal תמיכה בלחץ עם נפח TV.PS .נשימהTidal תמיכה בלחץ עם נפח TV.PS .נשימה
תכונות: נפח מ50 מ"ל ל2500mL מגווןתכונות: נפח מ50 מ"ל ל2500mL מגוון
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DC 28V – 12V :רחב של אספקה חיצוניתDC 28V – 12V :רחב של אספקה חיצונית

סוללה פנימית עד 14 שעות / 20 שעות (עםסוללה פנימית עד 14 שעות / 20 שעות (עם
סוללה נשלפת) מסך מגע LCD שתי תצורותסוללה נשלפת) מסך מגע LCD שתי תצורות

הנשמה קבועות מראשהנשמה קבועות מראש

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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