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Modern yoğun klinik ortamda kullanım kolaylığı, tüm tıbbi cihazlar için temel bir gereksinimdir. Bu 
göz önüne alındığında yeni Mindray SV800/SV600 ventilatörler, klinisyenlerin ventilasyon tedavilerini 
akıllı ergonomik tasarım ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamasını 
ve uygulamasını sağlar. 

PulmoSight TM

Gerçek zamanlı direnç, uyum ve spontan nefes alma durumunu 
göstermek için sayısal ve grafiksel gösterimlerden faydalanır. 
Dinamik kısa trend ekranıyla klinisyenler, hastanın pulmoner 
ventilasyonundaki değişiklikleri izleyip değerlendirebilmekte ve 
uygun tedavileri başlatabilmektedir. 

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen kullanıcı arayüzü
SV800 / SV600 ventilatör, olağanüstü kullanıcı esnekliği sunar. 
Kullanıcılar, sık kullanılan parametre kontrollerini kullanıcı 
arayüzünde hızlı erişilebilen kısayol tuşları şeklinde ayarlayarak 
bu kontrolleri yapılandırabilir. Ayrıca ventilasyon modu tuşları, 
kullanım sıklığı sırasına göre düzenlenebilir. Bu, cihazı istediğiniz 
şekilde özelleştirmenizi sağlayarak parametre ayarlamayı daha 
kolay ve hızlı hale getirmektedir.

Grafik kılavuz ilkeleri
Yeni sezgisel grafiksel gösterim, kullanıcıların mod ve parametre 
kontrollerinde nasıl gezineceklerini hızlı bir şekilde öğrenmelerini 
sağlayarak hataları azaltır ve verimliliği artırır. 

Tek seviyeli menü tasarımı
Düz menülü kullanıcı arayüzüyle eski, hantal menü stili kontrol 
ortadan kaldırılır ve sık kullanılan kontroller en çok ihtiyaç 
duyuldukları yer olan ana kullanıcı arayüzünde bulunur. 

Minimum Bakım
Rutin bakım için hiçbir araç gerekmez. Yeni "kapak tasarımı"; 
oksijen sensörleri, su tutucu, fan toz filtresi, HEPA hava girişi toz 
filtresi vb.nin düzenli rutin bakımını gerçekleştirmek için hiçbir 
aracın gerekmediği anlamına gelir. Bu, yeni cihazınızın daima 
temiz kalmasını ve parazit yankı içermemesini sağlar. 
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Doğru kararı verin

Kapsamlı bir ventilasyon modu serisi
Akıllı ventilasyon çözümü: AMV TM + IntelliCycle TM

Ventilasyon modları ve Akıllı Asistan gibi karar vermeyi destekleyici araçlar, sağlık personelinin sakin bir şekilde klinik karar 
almasına yardımcı olmak üzere klinik ihtiyaçlar ve profesyonel kılavuz ilkeler esas alınarak geliştirilmiştir.

Ventilasyon modu seçimi ve parametre ayarlama, pek çok klinisyen için zorlayıcı olabilir. Mindray'in Uyarlanabilir (Adaptif ) 
Dakika Ventilasyonu (AMV), uluslararası çapta tanınmış Otis'in Minimum Solunum Çalışması ilkesi kullanılarak geliştirilmiştir. 
Bu özelliğiyle yeni Mindray SV800 / SV600 ventilatörler, istenen hedef Dakika Hacmini ayarladıktan sonra en uygun Tidal 
Hacim ve Solunum Hızının yanı sıra en uygun I:E oranını akıllı bir şekilde seçebilmekte ve zorunlu nefes ve spontan nefes 
arasında kolayca geçiş yapabilmektedir.

- IntelliCycle, akıllı dalga biçimi izleme teknolojisini kullanarak spontan 
nefesin döngü noktasını otomatik olarak ayarlar ve ventilatör/hasta 
etkileşimini artırır. Bu, hastanın ventilatörle eşzamanlı olmadan nefes 
alma riskini azaltır.
- AMV ve IntelliCycle kombinasyonu, ventilatörün ventilatör 
ayarlarında otomatik ayarlama yapmasını sağlayarak klinisyenlerin, 
tekrar tekrar düşük seviyeli ayarlamalar yapma ihtiyacını azaltır; bu 
sayede klinisyenler, hasta bakımının diğer alanlarına daha etkin bir 
şekilde odaklanabilirler.

Güçlü araçlar
Çift kanallı yardımcı basınç izleme

Akciğer koruma kiti

Yardımcı basınç portu, özofageal balon katetere bağlanabilir ve özofageal ve transpulmoner basınçları görüntüleyebilir. 
Bu parametreler klinisyenlerin zor durumlarda solunum mekaniğini anlamasına yardımcı olarak kritik derecede ağır 
hastaların tedavisinde rehberlik sağlar. 
Çift kanallı yardımcı basınç izleme ayrıca diyafram basıncı hesaplaması vb.ni değerlendirmek için kullanılabilir.

Kapsamlı akciğer koruma kitinde Vt/IBW, C20/C, low flow PV aracı ve 
akciğer açma aracı (Sustain Inflation) yer alır ve doktorların, serbestçe 
küçük tidal hacim ventilasyon stratejisini, PEEP titrasyonunu 
kullanmasını ve akciğer açma işlemi gerçekleştirmesini sağlar; 
böylece akciğer ventilasyon korumasını da artırır.

Acil durum çözümü: CPRV TM

Geleneksel kontrollü zorunlu ventilasyona dayanan yenilikçi 
Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) acil durum ventilasyon modu, 
tetiklemeleri otomatik olarak devre dışı bırakır ve alarm limitlerini 
otomatik olarak ayarlar; ayrıca CO

2
 izleme entegrasyonu sağlar. Hızlı 

Başlat düğmesi, bu önemli acil durum özelliğinin hiç vakit 
kaybedilmeden başlatılmasını sağlar.

Basamaklı tedavi yönetimi:  
Noninvazif ventilasyon ve yüksek akışlı oksijen tedavisi

Trakeal entübasyon ve onunla ilişkili komplikasyonların sıklığı, 
mekanik ventilasyondan ayrılma aşaması öncesinde ve sonrasında 
noninvazif ventilasyon tedavisi rejimi uygulandığında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu teknik, yoğun bakım ünitesi ortamında giderek daha 
yaygın hale gelmektedir. İstenen terapötik etkilerin daha iyi 
gerçekleştirilmesini sağlamak için Mindray SV800 / SV600 ventilatörler 
65 l/dk.lık bir sızıntı telafisi özelliğine sahiptir.
Yüksek akışlı O

2
 Tedavisi, kontrollü ısınma ve nemlendirmeyle 

desteklenir ve 60 l/dk.lık bir maksimum akış hızı sağlayabilir.
Bu güvenli ve etkili teknik, yüksek derecede hasta konforuyla ilişkilidir 
ve hızla pek çok hasta için tercih edilen yeni noninvazif teknik haline 
gelmektedir.
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Bağlantı özgürlüğü
Klinik alan dahilinde cihazlar ve internet teknolojileri gelişmeye ve daha entegre hale gelmeye devam 
etmektedir. Cihazlarınızın geleceğini güvence altına almanız için yeni konsept ve teknolojilerle etkileşimde 
bulunarak ya da entegrasyon sağlayarak cihazlarınızın kapasitesini genişletebiliyor olmanız elzemdir.  
Yeni SV800 / SV600 ventilatörler tam olarak bunu sağlar. En son elektronik yazılım ve donanıma dayanan 
yeni cihazınız yeni teknolojik ilerlemeleri kolaylıkla karşılamaya hazır.

Hastane dahili ağı

Yeni SV800/SV600, yüksek performans-fiyat oranıyla Mindray BeneLink izleme sistemi ağ çözümü üzerinden hastanenin 
klinik bilgi sistemine ya da genişletilmiş esneklikle standart tıbbi bilgi değişim protokolü (HL7) ağ programına sorunsuz 
bir şekilde bağlanabilir.

Entegre yenidoğan modülü 
(isteğe bağlı)
Proksimal akış sensörünü içeren hassasiyet kontrol 

teknolojisi sayesinde yeni SV800 / SV600 

ventilatörler, 2 ml kadar düşük minimum Tidal 

Hacimleri doğru şekilde sağlayarak yenidoğan 

hastaların invazif ve noninvazif ventilasyon 

gereksinimlerini tam olarak karşılar.

SpO
2
 modülü (isteğe bağlı)

Tak ve Oynat modülü, monitörle uyumludur. 

Parametreleri, mekanik ventilasyondan ayrılma 

araçlarına entegre edilebilir ve ayrıca solunum izleme 

sürecini optimize etmeye yardımcı olur. Bu sebeple 

ilgili departmanların satın alma ve yönetim 

maliyetlerini etkin bir biçimde azaltmaya yardımcı olur.

CO
2
 modülü (isteğe bağlı)

Hem mainstream hem de sidestream Tak ve Oynat 

CO
2
 modülleri, monitörlerle uyumludur. CO

2
 izleme, 

CPRV'ye yönelik bir seçenektir ve mekanik 

ventilasyondan ayrılma araçlarına entegre edilebilir.

Yedek hava kaynağı (isteğe bağlı)
Merkezi hava kaynağının verilemediği durumda yeni 

SV800 / SV600 ventilatör, hızlı bir şekilde yedek hava 

kaynağına geçiş yapar. 

Yedek hava kaynağı, kullandığı yüksek performanslı 

türbinle kullanıcının, ventilatörü güvenli bir şekilde 

ve tüm işlevleriyle kullanmaya devam etmesini 

sağlarken düşük gürültü seviyelerinden ve uzun 

servis ömründen faydalanmasını da sağlar.

CentralStationHasta Monitörü

eGateway

HL7


