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РЕаНіМація

АПАРАТИ ШТУЧНОЇ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ

аПаРат штуЧНої ВЕНтИляції   V8800
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Технічні характеристики
•	 Пневматична і електронно-контрольована вентиляція
•	 Підходить для  немовлят, дітей та дорослих
•	 легке керування інтерфейсом користувача за допомогою 

сенсорного екрану та навігаційного джойстика
•	 Відображання механіки легень, моніторинг, графічне ві-

дображання петлі потоку
•	 15» кольоровий екран TFT LCD
•	 синхронізований небулайзер
•	 інспіраторно-експіраторне утримання
•	 Налаштування в ручному режимі
•	 смарт-всмоктування
•	 Вбудована батарея (дозволяє працювати більше 1 год.) 

або додаткові батареї (дозволяє працювати більше 2 го-
дин)

•	 Функціональний ергономічний візок, з блокуванням ко-
ліс, та шухлядою для зберігання інструментарію.

•	  обладнаний  розетками змінного струму
•	 алюмінієво-магнієвий модуль клапана видиху, з постій-

ною системою підігріву, легко знімається і стерилізуєть-
ся.

Режими вентиляції
•	 (VCV), Assist / Control - Керований об’єм з управлінням до-

поміжною вентиляцією
•	 (PCV), Assist / Control - Контрольований тиск з допоміж-

ним управлінням 
•	 (PRVC) Assist / Control Керування об’ємом шляхом регулю-

вання тиску, з управлінням допоміжною вентиляцією
•	 (SIMV) синхронізована переміжна (періодична) приму-

сова вентиляція керується в комплексі з режимами SIMV 
(VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV+SIMV (PRVC) + PSV

•	 (SPONT / CPAP) + PSV спонтанна вентиляція + допоміжна 
вентиляція з підтримкою тиском

•	 Bi (BIVENT / APRV) + PSV режим двофазної вентиляції + 
допоміжна вентиляція з підтримкою тиском

•	 (NIV / CPAP + PSV,NIV / PCV) Неінвазивна вентиляція в по-
єднанні з регулюванням по тиску, з допоміжною вентиля-
цією.

Параметри та діапазони 
•	 Робочий об’єм: 20-2500 мл
•	 Частота дихання: 1-120 уд./хв.
•	 тривалість  вдиху: 0,2-9 с
•	 тривалість паузи вдиху: 0-4 с
•	 TSLOPE: 0: 2
•	 FiO2: 21% ~ 100%
•	 PEEP: 0-50 см H2O
•	 CPAP(NIV): 2-20 см H2O
•	 PSUPPORT: 0-90 см H2O
•	 PINSP: 5-90 см H2O
•	 PINSP: 0-100cmH2O 
•	 PHIGHT: 5-90 см H2O
•	 PLOW0: 5-90 см H2O 
•	 ESENS: 5% -80%
•	 графічне відображення потоку
•	 інспіраторне утримання
•	 Експіраторне утримання

•	 Небулайзер: 30 або 45 хвилин
•	 автоматична компенсація суміші в контурі
•	 Комплайнс (динамічний & статичний), графічне відо-

браження
•	 Виклик медсестри, 

Моніторинг
•	 Вимірюванні параметри по тиску: PMIN, PPLAT, PMEAN, PPEAK, 

PEEP
•	 Параметри по об’єму / потоку: VTI, VTE, MV, MVspont,% 

витоку
•	 графічне відображення: потік - тиск, тиск – об’єм, потік 

– об’єм 
•	 FiO2

•	 опціонально може бути встановлено EtCO2

Тривоги
•	 MV high Хвилинний об’єм високий
•	 MV low Хвилинний об’єм низький
•	 Розгерметизація контуру
•	 Paw hight високий рівень стійкого тиску в дихальних 

шляхах,
•	 Low hight низький рівень стійкого тиску в дихальних 

шляхах
•	 Високий тиск в дихальних шляхах, 
•	 VTi високий дихальний об’єм 
•	 fspont 
•	 Tapnea 
•	 FiO2, високий рівень
•	 FiO2, низький рівень
•	 CO2, високий рівень
•	 CO2, низький рівень 
•	 Відмова джерела живлення, 
•	 Низький заряд батареї
•	 Помилка подачі повітря,
•	 Відмова подачі O2, 
•	 Низький рівень PEEP

Умови роботи
•	 Постачання газу: O2, повітря, 200 кПа -650 кПа (29-

94PSI)
•	 блок живлення: 100-240В, 50-60гц
•	 інтерфейси зв’язку: RS232, VGA, USB, Rj45

Стандарти
UL / IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-12, 
 EN 794-1

V8800 – це апарат штучної вентиляції легень експертного 
класу, для немовлят, дітей та дорослих. Має всеосяжний 

характер функціональності, зручний дизайн, повний комп-
лекс якісних, надійних інструментів для проведення штучної 
вентиляції легень, при різних клінічних ситуаціях.


