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UVENT-A 

Yoğun Bakım Ventilatörü
• Gelişmiş izleme özelliği ile evrensel

solunum istasyonu

• Akciğer mekaniği ve teşhis araçları
• Hassas pnömatik sistem

• Sınırsız ömür boyu oksijen sensörü
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UVENT-A 

Birinci sınıf ICU Ventilatör, tüm 
solunum modlarını ve tanı araçlarını 
bir araya getirir. Hassas sıkıştırılmış 
gazla pnömatik sistem ve aktif PEEP
valfini çalıştırır.
Solunum desteğinin ve hastanın 
yaşamsal durumunun büyük, yüksek 
kontrastlı, renkli ekranda 
değerlendirilmesi ve analizi.

• Yüksek çözünürlüklü LED 12" + 22" renkli
dokunmatik ekran

• Sınırsız ömür boyu oksijen sensörü

• Sp02 ve C02'ye ek olarak UniPort modüler
hayati belirtilerin izlenmesi

• Solunum mekaniği ve yaşamsal belirtilerin
eşzamanlı izlenmesi

• Hastanın solunum eforu araçları ve analizi

• Volümetrik kapnometri

• Statik ve dinamik uyum

• Solunum hesaplaması işi

• Eşzamanlı olarak aktif akış ve basınç
tetikleyicileri

• Çok çeşitli ekspiratuar tetik hassasiyeti ayarları

• Otomatik boru direnci
telafisi

• Hastanın antropometrik bilgilerine dayalı
ilk ventilasyon ayarları

• Yedek basınç izleme
(Pes, Ptr, Pcuff)

•

•

•

• Dahili Li-ion batarya

• Çalışma alanı ergonomisi -
sepetli araba, hasta devresi askısı, tıbbi montaj rayı,
elektrikli ayırıcı
• Uzaktan servis desteği ve teşhis teknolojisi

İzlenen tüm bilgilerin 72 saatlik
ölçeklenebilir eğilimleri
Kendi kendine testte kısa ve tam güç

Olay günlüğü 10.000 kayıt



İzlenen Parametreler
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Akış İzleme

Ekran

Solunum Mekaniği

Gaz Kaynağı

Güç Kaynağı

ÖZELLİKLER

En yüksek havayolu basıncı- (Ppeak)

Ortalama havayolu basıncı- (Pmean)

Plato basıncı- (Pplat)

En düşük havayolu basıncı- (Pmin)

PEEP seviyesi- (PEEP)

İntrinsik PEEP seviyesi- (AutoPEEP)

Toplsm PEEP- (PEEPtot)

Özfajiyal basınç- (Pes)

Trakeal basınç- (Ptr)

Tıkanma basıncı- (P0,1)

İnspiratuar tidal hacim- (Vti)

Ekspiratuar tidal hacim- (Vte)

İnspiratuar spontane tidal hacim- (Vtispont)

Ekspiratuar spontane tidal hacim- (Vtespont)

Dakika hacmi- (MV)

Spontane dakika hacmi- (MVSpont, MVSpont%)

Sızıntı hacmi- (Vleak, Vleak%)

Dakika sızıntı hacmi- (MVleak, MVleak%)

Ekspire edilen CO2  hacmi- (VtCO2)

CO2  dakika üretimi- (MVCO2)

Anatomik ölüm alanı- (Vd an)

Havayolu basıncı/ zaman dalgası

Havayolu akışı/ zaman dalgası

Tidal hacim/ zaman dalgası

CO2 dalga formu

Kapnometri grafiği

EKG (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V 

Fotopletismogram

Basınç/ hacim döngüsü

Akış/hacim döngüsü

Basınç/akış döngüsü

Tidal hacim/CO2 döngüsü

Bekleme modu

Kilit modu

Donma modu

%100 oksijenasyon

Emme aracı

P-V aracı

İntermitent akciğer inflasyonu <<iç çekme>>

İntermitent PEEP artışı <<PEEP iç çekme>>

İnspiratuar/ Ekspiratuar tutma

Manuel nefes

Referans döngüleri ve dalga formları kaydı

Gerçek zaman saati

İnspiratuar zamanı (Tinsp)

Ekspiratuar zamanı (Texp)

I:E oranı

Ekspiratuar sabiti (RCexp)

En yüksek inspiatuar akışı (Finsp)

En yüksek ekspiatuar akışı (Fexp)

Son ekspiratuar akışı (EEF) 

Toplam nefes oranı (ftotal)

Spontane nefes alma oranı (fspont)

Statik uyum (Cstat)

Dinamik uyum (Cdyn)

Akciğer elastikiyeti (Elung)

Nefes alma devre uyumu (Ccirc)

İnspiratuar havayolu direnci (Rinsp)

Ekspiratuar havayolu direnci (Rexp)

Toplam sistem direnci (Rsys)

Nefes alma devre direnci (Rcirc)

Hastanın nefes alma işi (WOBp, WOBp%)

Ventilatörün nefes alma işi (WOBv)

PS için hızlı basit nefes alma indeksi (RSBps)

Spontane için hızlı basit nefes alma indeksi (RSBspont)

Otomatik CO2  alveoler plato tanımı, CO2 eğrisi

CO2  ekspiratuar konsantrasyonu (EtCO2)

CO2  ekspiratuar hacmi (VtCO2)

Dakika CO2 üretimi (VCO2)

Anatomik ölüm alanı (Vd an)

Anatomik ölüm alanı katsayısı (Vd an/ Vt, %)

Boyut, cm    30.5 (12") + 55.9 (22")

Tip     Renkli, LED, dokunmatik ekran

Çözünürlük    1280x800

Dalgaformları     2 - 7 

Tarama hızı, mm/s    3,12; 6,25; 12,5; 25

Ölçekleme    Manüel, Otomatik

Sıkıştırılmış hava, bar          2 - 6 (29 - 87 psi)

Kompakt yağsız kompresör    Opsiyonel

Oksijen duvarı, bar          2 - 6 (29 - 87 psi)

Gaz tüketimi, l/dk          0 -120

AC 110 - 230 V, 50/60 Hz 

Dahili Li-ion pi          2 saat

Harici pil girişi          Opsiyonel



Konsantrasyon İzleme Boyutlar ve Ağırlık
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Hayati Belirtileri İzleme

Ventilasyon Modları Ayarlanabilir Parametreler
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Ventilasyon Alarmları
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Hasta Parametreleri

Teknik Alarmlar

ÖZELLİKLER

Oksijen konsantrasyonu (FiO2) ultrasonik oksijen hücresi

CO2 konsantrasyonu (FiCO2 / EtCO2)

EKG, HR Kaynağı EKG ya da PLE, SpO2, CO2, NIBP, TEMP

Kontrollü hacim ventilasyonu

Kontrollü senkronize intermitent zorunlu hacim ventilasyonu 

İki kademeli pozitif basınç ventilasyonu

Hava yolu basınç tahliye ventilasyonu APRV

Sürekli pozitif havayolu basıncı CPAP

Artan nefes oranı ile ventilasyona bağlı konvansiyonel hacim

Kontrollü basınç ventilasyonu

Kontrollü senkronize intermitent zorunlu basınç ventilasyonu

Hedeflenen basınç kontrollü hacim

Non-invaziv vantilasyon

Yenidoğan nazal sürekli pozitif havayolu basıncı nCPAP 

Adaptif ventilasyon 

Orantılı ventilasyon

Apne desteği

Ana ünite, cm    34x27x14

Ağırlık, kg    10

Tidal hacim, ml  50-4000 yetişkin modu
10-600 pediatrik modu
2-150 neonatal modu

Dakika ventilasyon, l/min       0.02 -80

Oksijen konsantrasyonu , %  21-100

Basınç limiti, cmH2O        5-105

Nefes oranı        1-120 yetişkin modu
1-120 pediatrik modu
10-150 neonatal modu

HFVCV'deki nefes oranı      100-250

İnspiratuar zamanı, s           0.1-48

İnspiratuar durdurma          İnspiratuar zamanın 0-%70i

İç çekme          1:50, 1:100

PEEP iç çekme, cmH2O         Her 3 dakikada 0-15

İnspiratuar basınç, cmH2O  0-100 yetişkin modu
   0-80 pediatrik modu

0-60 nonatal modu

I:E oranı          1:10 - 4:1

PEEP/CPAP, cmH2O        0-50

Akış tetik hassasiyeti, l/dk    0,2-20

Akış modeli          Adaptif
  Dikdörtgenel
  Ayarlanabilir azalma %25-100

Basınç tetik hassasiyeti, cmH2O    0,1-20

Akış ivmesi, %        1-100

Ekspiratuar tetik hassasiyeti, %   1-80

Tüp telafisi, %        1-100

Nebülizasyon zamanı, dk        1-30

Havayolu basıncı

Tidal hacim

Dakika hacmi

Toplam nefes oranı

Oksijen konsantrasyonu

PEEP ihlali

Apne zamanı

Hava izleme 

Sızıntı hassasiyeti

Yedek mod aktivasyonu

AC güç kaybı

Düşük pil

Düşük/ yüksek gaz giriş basıncı

Y-parçası sensör hatası

Kod ile teknik arıza

İdeal vücut ağırlığı, kg  30-250 yetişkin modu
3-44 pediatrik modu
0.5-10 neonatal modu

Yükseklik, cm        50-250

Tidal hacim katsayısı,  ml/kg    4.0-12.0




