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Базові режими вентиляції
• VCV(A/C),PCV(A/C),PRVC (опція), PSV (опція), Режим очікування
• SIMV(VCV)+PSV,SIMV(PCV)+PSV,SIMV(PRVC)+PSV
• SPONT/CPAP+PSV
• BIVENT/APRV+PSV (опція)
• NIV/CPAP,NIV-T,NIV-S/T

Унікальні особливості
•	 апное вентиляція
•	 тригер по тиску і Потоку 
•	 автоматична компенсація  газів в дихальному контурі
•	 Небулайзер
•	 Ручний вдих 
•	 затримка вдиху і видиху 
•	 зупинка графіків 
•	 Розумне всмоктування
•	 Маневр мобілізації альвеол

Базові режими вентиляції
• Дихальний об’єм (VT) 20-2000 мл
• Частота дихання (RR) 1 до 80 вдих / хв.
• Час вдиху (Ti) 0.2 до 9с (дорослий), 0.2 до 5 с (дитина)
• Потік вдиху (Flow) 0 до 180 л / хв (дорослий), 0 до 100 л / хв (дитина)
• інспіраторного тиску (PINSP) 5 до 70мбар (або см H2O)
• ліміт тиску вдиху (PMAX) 80 мбар (або см H2O)
• (PEEP)ПДКВ 0 до 35мбар (або см H2O)
• Час схилу 0 - 2сек
• Концентрація кисню (FiO2) 21 до 100%
• Чутливість тригера 0.5 до 20 л / хв. (тригер по потоку), -20 до 0 мбар (або см 
H2O) (тригер по тиску)
• співвідношення вдиху і видиху 1/10 до 4/1

Вимірювані параметри
• значення тиску PPLAT, PPEAK, PMEAN, PMIN, PEEP
• значення об’єму / потоку VTI, VTE, MV, MVe, MVspont
• значення часу Ftotal, Fspont, I: E
• Концентрація кисню (FiO2), Концентрація CO2 до кінця видиху (etCO 2)
• Комплайнс (динамічний & статичний), Резистанс (R), MVleak, RSBI, WOB, I: E, 
Vdaw, PEEPi
• Петлі: тиск / об’єм, тиск / Потік, Потік / об’єм

Тривоги
•	 Хвилинна вентиляція (MV) Вис / Низ, 
•	 тиск в дихальних шляхах (Paw) Вис / Низ, VTeНіз, ПДКВ Вис / Низ, 
•	Концентрація кисню при вдиху (FiO2) Вис / Низ, 
•	Капнографія (etCO2) Вис / Низ, 
•	 спонтанна частота дихання вис, тривога 
•	апное,
•	Помилка датчика потоку, подачі газу, подачі електрики і збій батареї
•	обструкція видиху, резерв, апное

Надійна і стабільна платформа ORICARE в апараті штучної вентиляції ле-
гень V8600 включає в себе перевірену турбінну технологію покращує час 

відгуку і чудові можливості управління потоком і тиском, що надає можливість 
підтримувати навіть найважчих хворих, а також значно скорочує вартість ек-
сплуатації приладу. система забезпечена сенсорним екраном, що забезпечує 
взаємодію, мембранними кнопками і номеронабирачем, які використовують-
ся для зміни установок і параметрів (тач-скрін). апарат має плоский кольоро-
вий рідкокристалічний дисплей 12» TFT, з інтерфейсом Guide-Way який зобра-
жає діаграми і цифрові дані в режимі реального часу.

Може використовуватись як транспортний та стаціонарний апарат шВл.


