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Daima güvenli ve uygun solutma

Solutma
Taşınabilir ve sabit: Özel
teknolojilerin sağladığı güvenlik

Solunum sisteminin hastalık veya kaza sebebi ile zarar görmesi durumunda akciğerlerin ventilasyonu hayati tehlike oluşturacak şekilde olumsuz
etkilenebilir. Biz, solutmanın tekrar sağlanmasına ve solunum pompasının
rahatlatılmasına yönelik olarak kişiye özel, güvenilir teknolojiler geliştiriyoruz. Bu sırada bizim için odak noktasında hasta güvenliği, tedavi
başarısı ve kullanım konforu yer almaktadır. Çalışmalarımızın sonucunda
hastanın ihtiyacına uygun solutma gerçekleştiren ve bu sayede hastalara
tıbbi personele maksimum destek sunan ürünler ortaya çıkmaktadır.

İnovatif özelliklerimiz
AirTrap kontrolü:
Dinamik hiperinflasyonun
önlenmesine yönelik basınç
düşürme
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LIAM (Akciğer İnsüflasyon
Destek Manevrası):
Öksürme desteği ile sekresyon yönetimi

Tetikleyici kilidi:
Otomatik tetikleme ve
tetikleyici artefaktlarına
karşı etkin koruma

1/2/3 solutma programları:
Üç farklı solutma programı ile
esneklik ve konfor

Ekspirasyon rampası:
Ekspirasyon hacminin
artırılması için solunum
yolları atel ile açık tutulur

Hedef hacim:
Optimum tidal hacim güvenlik
ve stabilite sağlar

Hastalıklar

Terapi cihazları

prisma VENT30-C + prisma VENT40
Her düzeyde hareketlilik ve konfor
Sezgisel menüler, kolay kullanım ve hızlı erişim sayesinde çok basit
işletim
Fısıltı sessizliğinde solutma özelliği sayesinde hastalar ve partnerleri
için daha fazla konfor ve huzur
İnvazif ve invazif olmayan solutma için uygundur
KOAH tedavisi için yardımcı fonksiyonlar: AirTrap kontrolü,
ekspirasyon rampası ve tetikleyici kilidi
autoST modu (autoEPAP, autoF) ve hedef hacim
Entegre oksijen bağlantısı
Ayarlanabilir ve kaydedilebilir üç solutma programı

Nöromüsküler hastalıklar, ör.,
	Amyotrofik Lateral
Skleroz (ALS)
Müsküler distrofi

prisma VENT50

Spinal müsküler atrofi

En üst düzeyde solutma

Postpolio sendromu

	Toraks duvarı deformiteleri
(kifoskolyoz)
Post tüberküloz sekeli
	İnterstisyel akciğer hastalıkları

IV/NIV

Restriktif bozukluklar, ör.,

Obstrüktif solunum hastalıkları, ör.,
KOAH

Sezgisel menüler, kolay kullanım ve hızlı erişim sayesinde çok basit
işletim
Fısıltı sessizliğinde solutma özelliği sayesinde hastalar ve partnerleri
için daha fazla konfor ve huzur
İnvazif ve invazif olmayan solutma için uygundur
KOAH tedavisi için yardımcı fonksiyonlar: AirTrap kontrolü,
ekspirasyon rampası ve tetikleyici kilidi
Kaçak devresi ve hasta valfli tekli hasta devresi, geniş bir hastalık
yelpazesinin tedavi edilebilmesini sağlar
autoST modu (autoEPAP, autoF) ve hedef hacim
Entegre sekresyon yönetimi, öksürme desteği LIAM
Ağızlıklı solutma
Entegre oksijen bağlantısı
Ayarlanabilir ve kaydedilebilir üç solutma programı

OHS

VENTIlogic LS
Yaşam desteği sağlayan solutma için
Tüm devre sistemleri kullanılabilir: Hasta valfli tekli veya çiftli hasta
devreleri ve kaçak devresi
Basınç ve hacim kontrollü solutma modları
Ev ortamında ve hastanede kullanım için mobil tasarım
Ayarlanabilir ve kaydedilebilir üç solutma programı.

prisma30ST

NIV

NIV: Hedef hacimli BILevel ST terapisi
Dokunmatik ekran ve akıllı kullanıcı ar ayüzü kombinasyonu hızlı ve sezgisel kullanım sağlar
Çok yönlü tedavi imkanı sunar

Terapi analizi
prismaTS ve prismaTSlab
Hızlı ve esnek hasta yönetimi için
prisma TS, hızlı bir genel bakış veya ayrıntılı bir terapi analizi ile uygun hasta yönetimi sunar.Yazılım çözümleri,
hastaların cihazlara hızlı ve kolay bir şekilde atanmasını sağlar.
Diğer yenilikler arasında, optimize edilmiş terapi takvimi ve hasta dosyaları ile gece terapisi sürecinin geliştirilmiş özeti yer almaktadır. Detaylı bilgileri istediğiniz her an çağırabilirsiniz.
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Solutma cihazlarına genel bakış

Cihaz özellikleri

Hortum Sistemi

Solutma türü

İşlev açıklamaları

Solutma
modları

prisma VENT30-C

prisma VENT40

prisma VENT50

VENTIlogic LS

İnvazif olmayan solutma
İnvazif solutma

—

Kaçak devresi
Hasta valfli tekli hasta devresi

—

—

—

Hasta valfli çift hasta devresi

—

—

—

—

Maks. inspirasyon basıncı

30 hPa

30 hPa

40 hPa

50 hPa

45 hPa

EPAP / PEEP basınç aralığı

4 – 25 hPa

4 – 25 hPa

4 – 25 hPa

4 – 25 hPa (kaçak devresi)
0 – 25 hPa (valf sistemi)

4 – 20 hPa (kaçak devresi)
0 – 20 hPa (valf sistemi)

Tidal hacim

300 – 2000 ml

100 – 2000 ml

100 – 2000 ml

100 – 2000 ml

50 – 3000 ml

Solunum frekansı

5 – 35 bpm
otomatik, kapalı

0 – 60 bpm

0 – 60 bpm

0 – 60 bpm

5 – 45 bpm

CPAP, APAP, S, S/T,
autoST, T

CPAP, S, ST, autoST, T

CPAP, S, ST, autoST, T

CPAP, S, ST, autoST, T

CPAP, S, ST, T

Basınç kontrollü modlar

aPCV

PSV, aPCV, PCV

PSV, aPCV, PCV

PSV, aPCV, PCV, MPVp

PSV, PCV, aPCV, SIMV,
MPVp

Hacim kontrollü modlar

—

—

—

MPVv

VCV, aVCV, MPVv

LIAM

—

—

—

AirTrap kontrolü

—

Tetikleyici kilidi

—

maks.15 l/dk (maskeleme
için besleme/T parçası)

entegre
(15 l/dk, maks. 1 bar)

entegre
(15 l/dk, maks. 1 bar)

entegre
(15 l/dk, maks. 1 bar)

entegre
(15 l/dk, maks. 1 bar)

Solutma programları

—

3

3

3

3

Gerçek zaman eğrileri

—

Döngüler

—

—

—

—

Ekspirasyon hacmi

—

—

—

—

FiO2

—

—

—

—

opsiyonel

prisma TS/TSlab

prisma TS/TSlab
(WM 93331)

prisma TS/TSlab
(WM 93331)

prisma TS/TSlab
(WM 93331)

VENTIviews

(WM 93331)

prisma TS/TSlab
(WM 93331)

prisma TS/TSlab
(WM 93331)

prisma TS/TSlab
(WM 93331)

—

Harici akü

—

—

—

—

Çıkarılabilir akü, en az
4,5 sa.

Dahili akü

—

12 sa. (opsiyonel)

12 sa. (opsiyonel)

12 sa. (opsiyonel)

en az 4.5 sa.

Kaçak modu

Özel terapi seçenekleri

prisma30ST

Basınç artışı / Basınç düşüşü

O2
girişi

Hedef hacim
Oksijen beslemesi

İzleme

Solutma parametreleri

Teknik / fizyolojik alarmlar
PC yazılımı

Şarj edilebilir
akülü güç kaynağı

Uzaktan kontrol yazılımı

(WM 93331)

prisma TS/TSlab

Nemlendirici
O2 beslemesi
Hortum Sistemi
Bakteri filtresi
Harici
güç kaynağı

Aksesuarlar

prisma30ST

prisma VENT30-C

prisma VENT40

prisma VENT50

VENTIlogic LS

Nemlendirici

prismaAQUA
WM 29480

prismaAQUA WM 29490
(sadece invazif olmayan
solutma için)

prismaAQUA WM 29490
(sadece invazif olmayan
solutma için)

prismaAQUA WM 29490
(sadece invazif olmayan
solutma için)

sadece yabancı nemlendirici

Oksijen kuplajı

—

WM 30669

WM 30669

WM 30669

WM 27166

Set O2 ölçümü

—

—

—

—

WM 15732

Kaçak devresi

WM 24445

WM 23962

WM 23962

WM 23962

WM 24130

Kaçak devresi
(otoklavlanabilir)

WM 24667

WM 24667

WM 24667

WM 24667

WM 24120

Hasta valfli tekli hasta
devresi

—

—

—

WM 27181

WM 27181

Hasta valfli çift hasta
devresi

—

—

—

—

WM 27182

Bakteri filtresi
(kaçak sistemi)

WM 24476

WM 27591

WM 27591

WM 27591

WM 24148 (klik tüpler)
WM 27591 (standart tüpler,

Bakteri filtresi
(valf sistemi)

—

—

—

WM 27591

WM 27591

Çıkarılabilir akü

—

—

—

—

WM 27880
en az 4.5 sa.

(12, 24 V)
WM 24616 / WM 24617

(12, 24 V)
WM 24616 / WM 24617

(12, 24 V)
WM 24616 / WM 24617

(12, 24 V)
WM 24616 / WM 24617

(12, 24 V)
WM 24616 / WM 24617

PSG bağlantısı

prismaPSG (WM 29690)
(prismaCONNECT üzerinden
WM 29670)

prismaPSG (WM 29690)
(prismaCONNECT üzerinden
WM 29670)

prismaPSG (WM 29690)
(prismaCONNECT üzerinden
WM 29670)

prismaPSG (WM 29690)
(prismaCONNECT üzerinden
WM 29670)

Analog kutusu
WM 27560

Uzaktan alarm

VENTIremote alarm
(WM 27745)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

VENTIremote alarm
(WM 27745)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

VENTIremote alarm
(WM 27745)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

VENTIremote alarm
(WM 27745)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

VENTIremote alarm
WM 27745

Hemşire çağrı sistemi
bağlantı hattı

WM 27780 (10 m)
WM 27790 (30 m)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

WM 27780 (10 m)
WM 27790 (30 m)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

WM 27780 (10 m)
WM 27790 (30 m)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

WM 27780 (10 m)
WM 27790 (30 m)
(prismaCHECK üzerinden
WM 29390)

WM 27780

SpO2 modülleri

prismaCHECK
WM 29390

prismaCHECK
WM 29390

prismaCHECK
WM 29390

prismaCHECK
WM 29390

WM 27280

Tekerlekli stant /
araba

—

WM 27855

WM 27855

WM 27855

WM 27860

Taşıma çantası

—

WM 30633

WM 30633

WM 30633

WM 27976

Nakil çantası

prismaBAG basic (WM 29659),
primaBAG premium
(WM 29977)

prismaBAG advanced
WM 29337

prismaBAG advanced
WM 29337

prismaBAG advanced
WM 29337

WM 27106

Nakil

İzleme

Değerlendirme

DC/AV konvertör

adaptör WM 15880 gerekli)
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