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WATO EX-35
istisnai performans

Mindray, 2006 yılından bu yana, dünyanın dört bir yanına dağılmış müşteri tabanı için 20.000'in üzerinde 

anestezi makinesi kurulumunu memnuniyeti sağlayacak şekilde gerçekleştirmiştir.

Mindray, her birkaç saniyede bir dünyanın herhangi bir köşesinden bir klinisyenin Mindray anestezi 

makinesine geçiş yaptığını ve bu makineyi eksiksiz güven ve memnuniyet ile kullandığını bilmekten gurur 

duymaktadır.

Mindray, geçtiğimiz on yıl boyunca, dünyanın dört bir köşesindeki klinisyenlerle birlikte çalışmaya devam 

ederek her gün karşı karşıya kalınan klinik zorlukları tanımak ve anlamak için çaba göstermiş ve klinisyenlere 

sunulan yenilikçi ve sezgisel çözümler ile bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmuştur. Mindray, 

bu bağlamda, gelişmiş özelliklere, işlevselliğe ve 2016 yılı için yepyeni bir görünüme sahip, yeni, geliştirilmiş 

WATO EX-35'i gururla sunar.

Yeni Dokunmatik Kontrol
Hızlı erişilebilir parametre kontrolleri ve düz menü tasarımı ile yeni 10,4" dokunmatik ekrana sahiptir. Yeni 

WATO EX-35'in kullanıcı arayüzü, kullanıcının ventilasyon modu ve monitör ayarlarını her zamankinden 

daha hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlar.

Yeni dokunmatik Akıllı Alarm sistemi, klinisyeni olumsuz durumlar konusunda anında, anlaşılabilir şekilde 

uyaran gerçek zamanlı ayrıntılı bilgiler sunarak erken etkileşim ve çözüm ihtiyaçlarını vurgular.

Gelişmiş Performans
En yeni teknolojiler ile donatılmış yeni WATO EX-35, geniş kapsamlı bir dizi özellik ve işlevi destekleyerek, 

tüm anestezi işlemlerinin güvenli, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Gelişmiş özellikler, sınırlama olmaksızın aşağıdakileri içermektedir:

Entegre, Tak-Çalıştır AG Modülü (5 madde ve N
2
O'nun otomatik tespiti)

Ventilasyon için kontrol ve destek modları sunan entegre, çok modlu ventilatör

Yeni ve benzersiz Mindray Ventilatör Tahrik Otomatik Gaz Anahtarı işlevi, hastaya her zaman, kesintisiz bir 

şekilde ventilasyon sağlar...

Daha İyi Kullanılabilirlik
Kullanıcı akılda bulundurularak tasarlanmıştır.

Yeni EX-35, hayatınızı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Kolaylıkla yerleştirilebilen ve gereksiz stres ve 

yorgunluk hissi olmaksızın uzun süre kullanılabilen, özellik açısından zengin, ergonomik tasarımlı bir 

anestezi sistemidir.

YENİ



Dokunmatik, Daha Kolay Ayarlar
Yeni WATO EX-35, en fazla 3 ventilasyon dalga biçimini (EtCO

2
, Basınç, Akış ve Hacim), Spirometrisi 

Döngüsünü ve eksiksiz gaz takibini tüm parametre kontrolleri ve ayarlarına erişim sağlayacak 
şekilde görüntüleyen 10,4" yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahiptir.
Yeni, hızlı dokunmatik kontrollü tabular, düz seviyeli menü yapısı, bu pazar düzeyindeki cihazlar 
açısından dünyada ilktir.

Dokunmatik Akıllı Alarm Yönetimi
Yeni Akıllı Alarm yönetimi sistemi, klinisyeni olumsuz durumlar konusunda anında, anlaşılabilir 
şekilde uyaran gerçek zamanlı ayrıntılı bilgiler sunarak çözümlerin erkenden sunulabilmesini 
mümkün kılar.
Kapsamlı, alarm günlüğü, aşağıdakilerin her ikisini de gösteren, kullanıcı tarafından 
yapılandırılabilir alarm günlüğünü de içerir:
- Görüntülenen parametre anlık görünümünü sunan fiziksel alarm bilgileri ve
- Acil durumlarda sorun gidermede yardımcı olabilecek alarmların olası nedenlerini sunan tanısal 
  bir yazılımı kullanan teknik alarmlar.

Yeni Dokunmatik Kontrol

Kolay erişilebilir konumlara yerleştirilen tutacaklar ve sorunsuz ilerleyen tekerlekler 
sayesinde, yeni WATO EX-35, çalışma alanında kolaylıkla konumlandırılabilir.
Büyük, temizlemesi kolay çalışma yüzeyi, not alma, ilaç ve entübasyon ekipmanı 
yerleştirme konularında yeterli alanı sunar ve ergonomik tasarımlı ayak destek birimi de 
en uzun çalışmalarda dahi tam konfor sunar.

Daha İyi Kullanılabilirlik



Yenilikçi P-n-P Gaz Takibi
Geliştirilmiş, Tak-Çalıştır tasarımlı tek yuvalı CO

2
 modülümüz veya çift yuvalı anestezi maddesi 

modülü, FiO
2
, EtO

2
, CO

2
 ve N

2
O için her bir nefesin kapsamlı, görsel analizinin yapılabilmesini, 

5 anestezi maddesinin de otomatik olarak tespit edilebilmesini sağlar. Dahası, modüller, 
işlevsel olarak benzer Mindray monitörleri ile anestezi cihazları arasında taşınabilir ve bu 
şekilde cihaz yapılandırması ve esneklik ihtiyaçlarınıza uygun şekilde sağlanabilir.

Tahrikli Otomatik Gaz Anahtarı
Tüm Mindray cihazlarında en önem verilen unsur güvenliktir ve WATO EX-35 de bu konuda 
bir istisna değildir. Tamamen yeni bir özellik olan ventilatör gazı Otomatik anahtar işlevi, 
birincil tahrik gazı tedariki arızalandığında dahi hastaya her zaman mekanik ventilasyon 
sağlanabilmesini mümkün kılar.

Yüksek Performanslı Ventilatör
Yeni WATO EX-35, ventilasyon için bir dizi kontrol ve destek modunu destekler ve yeni 
WATO EX-35 dinamik tidal hacim takviyesi ile 20 ml kadar düşük Tve değerlerinde dahi 
kullanılabilir ve yenidoğandan yetişkine kadar tüm hasta kategorileri için uygundur.

Gelişmiş Performans

Sunulan ventilasyon modları:
Hacim Kontrollü Ventilasyon (VCV)
Basınç Kontrollü Ventilasyon (PCV)
Basınç Destekli Ventilasyon + apne ventilasyonu (PSV + apne ventilasyonu)
Senkronize, Fasılalı Zorunlu Ventilasyon - VC (SIMV-VC)
Senkronize, Fasılalı Zorunlu Ventilasyon - PC (SIMV-PC)

Perioperatif

PSV

SIMV-PCSIMV-VC

VCV

PCV


