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аНЕстЕзіологіЧНа стаНція    A9800

аНЕстЕзіологія
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анестезіологічна станція A9800 – анестезіологічна стан-
ція преміум-класу, створена для проведення інгаляцій-

ної анестезії в спеціалізованих медичних установах. Висока 
точність контролю показників роботи апарату та висока 
надійність його вузлів і систем забезпечує стабільну інга-
ляційну анестезію, контроль показників дихання під час 
проведення оперативних втручань. Електронна система 
управління контролює дихання і його параметри. A9800 
підходить для пацієнтів з вагою більше 5 кг. Даний при-
стрій призначений для безперервного потоку анестезую-
чих газів, що вдихаються.

Дихальні механізми, що використовуються в системі, ке-
руються мікропроцесором, з конфігурацією для контролю 
параметрів моніторингу форми хвилі, декількох режимів 
вентиляції тощо. Наркозно-дихальний апарат не тільки 
може забезпечити механічну вентиляцію легень пацієнта 

в хірургії, але також може контролювати та вказувати різні 
параметри пацієнта.

анестезіологічна респіраторна система оснащена елек-
тронною схемою PEEP, що призначена для забезпечення 
свіжим повітрям пацієнта та обмеження тиску в дихальних 
шляхах. Через медичну систему подачі газу або зовнішній 
циліндр (підтримуються системами YOKE і Bullnose) в A9800 
подається кисень, повітря і закис азоту. Випарник, вста-
новлений на робочій станції, забезпечує подачу газу в дану 
систему. 15ˮ TFT LCD-дисплей з сенсорним екраном та на-
вігаційним джойстиком забезпечують простий інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс, який забезпечує якісний контроль 
користувача.

автоматична компенсація впливу разом з компенсацією 
потоку свіжого газу допомагає лікарю проводити збалансо-
вану та точну вентиляційну терапію.

Технічні характеристики
•	 Відображення повного сигналу, що включає інтегровану 

спірометрію, графічна візуалізація, коли це необхідно для 
поліпшення аналізу клінічних даних

•	 система забезпечує мінімум 21% концентрації O2 у будь-
який час, використовуючи пневматичний контролер кис-
невого співвідношення. це підвищує безпеку пацієнтів по-
рівняно з системами, які використовують електронні або 
програмно-керовані функції ORC

•	 Великий робочий стіл з нержавіючої сталі забезпечує до-
даткову зручність користувачеві

•	 Додатковий витратомір кисню .
•	  O2 мікшер
•	 змішувач повітря/O2 для виходу вихідного газу зручно 

розташований на передній панелі, що дозволяє користу-
вачеві легко та точно змішувати вихідний газ зі 100% O2 
до 21% O2

•	 Дихальна система нагрівається для зменшення конденса-
ції та інтегрована в анестезіологічну панель

•	 інноваційна анестезіологічна панель з алюмінієво-магніє-
вого сплаву, яку можна стерилізувати в автоклаві

•	 Функція поглинання абсорбера полегшує зміну абсорбенту 
під час нанесення

•	 абсорбер сумісний зі стандартом Prepaks або поглинаю-
чим CO2 абсорбентом

•	 автоматичний/ручний перемикач розташований на ди-
хальній системі для простого керування вентилятором 
увімк. /вимк.

•	 Перемикач ACGO (допоміжний вихідний газ) є стандарт-
ною функцією для використання з адаптерами без респі-
рації

•	 Рейки типу GCX забезпечують легкий монтаж інших при-
строїв на робочій станції

•	 6 традиційних манометрів тиску газопостачання дозволя-
ють легко контролювати стан газопостачання та газових 
балонів / резервуарів

•	 3 шухляди для зберігання зі стопорами
•	 стандартні Selectatec™ -сумісні кріплення містять два ви-

парники
Режими вентиляції

•	 Вентиляція з регульованим об’ємом (VCV)
•	 Вентиляція з контролем тиску (PCV)
•	 синхронізована періодична обов’язкова вентиляція з під-

тримкою тиску (SIMV + PS) з обов’язковими об’ємом дихан-
ням або тиску

•	 синхронізована переривчаста обов’язкова вентиляція з ре-
гулюванням по об’єму (SIMV-VC)

•	 синхронізована переривчаста обов’язкова вентиляція з ре-
гулюванням по тиску (SIMV-PC)

•	 Підтримка тиску (PS) з резервуванням для апное
•	 Вентиляція з регульованим тиском з гарантією обсягу 

(PCV-VG)
•	 Ручна вентиляція (Manual).

Параметри та діапазони
•	 Робочий  тиск: 5 ~ 70 cм H2O
•	 Підтримка тиску (дельта Р): 3 ~ 50 см Н2о
•	 Робочий об’єм: 20 ~ 1500 мл
•	 Частота дихання: 2 ~ 60 уд. / хв. в PS

2 ~ 100 уд./хв. в SIMV-VC і SIMV-PC
4 ~ 100 уд./хв. в інших режимах

•	 TINSP: 0,2 ~ 5,0 с
•	 PEEP: OFF, 3 ~ 30 см H2O
•	 FreqMIN: 2 ~ 60 ударів за хвилину
•	 TPAUSE: OFF, 5% ~ 60%
•	 тригер: 1 ~ 15 л / хв..
•	 I: E співвідношення: 4: 1 ~ 1: 8
•	 TSLOPE: 0 ~ 2 с
•	 анестезіологічні агенти: севофлуран, Десфлуран, ізофлу-

ран, галотан, Енфлуран

Тривоги
•	 апное
•	 апное CO2
•	 Регульовані межі сигналу тривоги для концентрації O2 на 

вдиху (FiO2)
•	 Регульовані межі сигналу тривалості (MV)
•	 Регульовані межі сигналізації для тиску в дихальних шля-

хах (PAW)
•	 Регульовані межі сигналізації для EtCO2 і агентів
•	 безперервний тиск
•	 Помилка постачання O2
•	 Негативний тиск
•	 Висока частота дихання (PS)
•	 Високий PEEP
•	 змішані агенти
•	 Низький заряд батареї
•	 Помилка живлення змінного струму
•	 технічні сигнали тривоги


