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Технічні характеристики
•	 12,1» TFT LCD кольоровий сенсорний дисплей, забезпечує 

інтуїтивне керування.
•	 сенсорний інтерфейс користувача та навігаційний джойс-

тик забезпечують легку керованість апарату. 
•	 Дихальна система нагрівається для зменшення конденса-

ції та інтегрована в анестезіологічну панель
•	 AcGO - Пристрій, який подає свіжий газ у зовнішній дихаль-

ний контур, що приводиться в дію вручну.
•	 Клапан APL який має дві функції; перша полягає в тому, що 

він обмежує максимальний тиск під час ручної вентиляції, 
друга те, що він усуває відпрацьований газ під час ручної 
вентиляції

•	 Допоміжний витратомір кисню
•	 Робочий стіл – система передбачає великий стіл з нержаві-

ючої сталі з додатковим допоміжним столом.
•	 стандартні порти Selectatec сумісні з багатьма видами ви-

парників.
•	 Електронний дисплей керування потоку свіжого газу, в по-

єднанні з традиційними регуляторами потоку
•	 абсорбер розподілений на дві частини сумісний зі стан-

дартними сорбентами, дозволяє рівномірно витрачати 
сорбент, не зменшуючи його ефективності, стерилізується 
парою

•	 система CO2 з незалежним підігрівом
•	 Процесор для контролю температури газу в контурі на 

35ос
•	 Рейка GCX забезпечує легке підключення до інших медич-

них пристроїв
•	 На задній панелі розміщено 4 розетки змінного струму, для 

підключення додаткового обладнання.
•	 На передній панелі розміщено 3 шухляди. 
•	 На боковій панелі розміщено світлодіодний світильник

 Базові режими вентиляції: 
•	 Вентиляція з регульованим об’ємом (VCV)
•	 Вентиляція з контролем тривалості хвилинної вентиляції (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

Базові режими вентиляції: 
•	 Вентиляція з регульованим об’ємом (VCV)
•	 Вентиляція з контролем тиску (PCV)
•	 синхронне переміжна примусова вентиляція з підтримкою 

тиску (SIMV + PS)
•	 Підтримка тиску з резервуванням для апное (допомога 

спонтанного дихання) (PS)
•	 Ручна вентиляція (Manual)
•	 Переривчаста вентиляція з позитивним тиском (IPPV)
•	 синхронна переміжна примусова вентиляція (SIMV)

Параметри та діапазони:
•	 Робочий тиск: 5 ~ 70 см H2O
•	 Підтримка тиску (дельта Р): 3 ~ 50 см Н2о
•	 Робочий об’єм вентиляції: 20 ~ 1500 мл
•	 Частота дихання: 4 ~ 100 уд./хв. у VCV та PCV

 2 ~ 60 уд. / хв. в PS
 2 ~ 100 уд. / хв. в SIMV

•	 TINSP: 0,2 ~ 5,0 с
•	 PEEP: OFF, 3 ~ 30 см H2O
•	 FreqMIN: 2 ~ 60 уд. / хв.
•	 Пауза T: OFF, 5% ~ 60%
•	 тригер: 1 ~ 15 л / хв
•	 I: E співвідношення: 4: 1 ~ 1: 8
•	 TSLOPE: 0 ~ 2 с
•	 Випарники: севофлуран, Десфлуран, ізофлуран, галотан, 

Енфлуран
•	 (* т – time) Час

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

вдиху (FiO2)
•	 Регульовані межі сигналу тривалості хвилинної вентиляції 

(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

Робоча анестезіологічна станція A9600 – анестезіологічна 
станція високого класу, створена для проведення інгаля-

ційної анестезії в спеціалізованих медичних установах. Має 
широкий набір режимів вентиляції, включаючи інвазивний 
та не інвазивний, що забезпечує широке коло використання 
при різних видах оперативних втручань.

Використання анестезіологічної стації A9600 дозволяє зро-
бити анестезію керованою, завдяки чому пришвидшується 
індукція, пробудження та екстубація. Мінімальна витрата інга-
ляційних анестетиків, двоярусна система заміни сорбента, доз-
воляє знизити витрати при проведенні інгаляційного наркозу.

Мінімальний дихальний об’єм в 20 мл дає можливість 

проводити анестезію передчасно народженим пацієнтам з 
масою тіла від 1 кг.

система утилізації анестезуючого газу AGSS забезпечує 
безпечне та ефективне видалення відпрацьованого газу 
(опція).

A9600 має автоматичну вентиляцію VCV, PCV і SIMV + PS та 
інші режими, що забезпечують гнучкість у виборі вентиляції

інноваційна анестезіологічна панель з алюмінієво-магні-
євого сплаву забезпечує повну стабільність з’єднань та керу-
вання. Підготовка анестезіологічної панелі до автоклавуван-
ня займає мінімальний проміжок часу. Може витримувати 
високотемпературну стерилізацію.


