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ЕТО ТОВА Е 
ОБДИШВАНЕ
НЕОНАТАЛНИ АПАРАТИ ЗА ОБДИШВАНЕ
Babylog® VN800
Babylog® VN600
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Нашата мисия:

14 – 38% 
предотвратими смъртни случаи поради  
бронхо-пулмонална дисплазия при новородени 
с изключително ниско тегло при раждане*.

Подкрепяме Ви при предоставянето на защитена грижа и среда, която отговаря на нуждите 
на бебето. Стремим се да Ви помогнем да редуцирате броя на респираторните усложнения 
и предотвратимите смъртни случаи и така да подобрите резултатите при пациентите. 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОКСИГЕНАЦИЯТА И ОБДИШВАНЕТО

Целта е да се поддържат стабилни дихателният и минутният 
обем за подходяща обмяна на газовете и да се осигури 
обдишване със защита за белите дробове и мозъка. За да се 
оптимизира оксигенацията на Вашия пациент са необходими 
стратегии и режими на обдишване за предотвратяване на 
колебанията в нивата на въглероден двуокис, както и за 
стабилизиране на газовете в кръвта. Среда, фокусирана върху 
грижите за развитието на новородените, спомага също и за 
подобряване на резултатите при новородените.

ПОЗВОЛЯВАНЕ НА БЪРЗО И БЕЗОПАСНО ОТВИКВАНЕ

Началото на терапия с обдишване винаги е начало на 
процеса по отвикване. За да се предотврати хронично 
белодробно заболяване като бронхопулмонална дисплазия 
(БПД), от основно значение е пряко да се помогне 
на новороденото да възстанови своето собствено 
респираторно усилие. Ние поддържаме най-ранното 
възможно отвикване от механично обдишване. С всички 
наши приложения за обдишване ние се стремим да 
редуцираме усилието за дишане и да насърчим  
спонтанното дишане. 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТУИТИВНА РАБОТА

„Познавайте своя инструмент“ – за да можете да 
осигурите обдишване със защита за белите дробове и 
мозъка, можете да използвате различни режими – но 
тези режими не могат да бъдат използвани с пълния 
си потенциал, ако не сте в състояние на наблюдавате, 
анализирате и адаптирате параметрите. Изгледи с важна 
информация и възможности за конфигуриране помагат 
при интуитивната работа, което намалява времето за 
обучение и спомага за избягване на човешки грешки.

* Davidson LM, Berkelhamer SK: Bronchopulmonary Dysplasia:  
Chronic Lung Disease of Infancy and Long-Term Pulmonary Outcomes.  
J Clin Med 2017, 6(1):4. doi: 10.3390/jcm6010004.
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Защита за крехките
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Всички стратегии    за обдишване,  
                                     комбинирани в едно устройство

Babylog® VN600

НЕОНАТАЛНО ОБДИШВАНЕ ОТ ВИСОК КЛАС

Babylog на Dräger има нов потребителски интерфейс 
и дизайн, което прави работата с него по-лесна и 
по-безопасна. Апаратът за обдишване за новородени 
поддържа режими на обдишване, щадящо белите 
дробове и мозъка през целия дихателен цикъл и 
може да бъде интегриран лесно в болнични среди, 
фокусирани върху грижи за развитието  
на новородените.

Babylog® VN800
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Всички стратегии    за обдишване,  
                                     комбинирани в едно устройство

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

СТАБИЛИЗИРАНЕ

ОТВИКВАНЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НЕИНВАЗИВНО 
ОБДИШВАНЕ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ИНТУБАЦИЯ

ЗАЩИТА ЗА БЕЛИТЕ 
ДРОБОВЕ И МОЗЪКА

БЪРЗО И БЕЗОПАСНО 
ОТВИКВАНЕ

 ПОДСИГУРЕН УСПЕХ 
ПРИ ОТВИКВАНЕТО

РАННА ИНТУБАЦИЯ ИНТУБАЦИЯ ЕКСТУБАЦИЯ РЕИНТУБАЦИЯ

ИНВАЗИВНО 
ОБДИШВАНЕ

РИСК ОТ СВЪРЗАНО  
С ОБДИШВАНЕТО 
НАРАНЯВАНЕ НА 
БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ 
(VILI)

РИСК ОТ  
ПУЛМОНАЛНА БАРО- И 
ВОЛУТРАВМА

РИСК ОТ НЕУСПЕШНО 
ОТВИКВАНЕ

РИСК ОТ НЕУСПЕШНА 
ЕКСТУБАЦИЯ + РИСК ОТ 
БРОНХОПУЛМОНАЛНА 
ДИСПЛАЗИЯ (БПД)

ДИХАТЕЛЕН ПЪТ

Неонаталното обдишване е важна част от грижите, предоставяни в неонаталното интензивно отделение. Целта при всяка стратегия за 
обдишване е да се поддържа дихателната система на недоносеното новородено, без да се индуцира увреждане на белите дробове или 
мозъка. Тези стратегии за обдишване могат да се разглеждат като непрекъсната поредица от зависимости, които придружават новороденото 
и обгрижващото лице от началото до края на респираторните предизвикателства, като са изобразени в нашия дихателен път.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

Избягването на интубация спомага за защита на белите дробове и мозъка на 
новороденото. Трябва да се извършва само тогава, когато е необходимо.

СТАБИЛИЗИРАНЕ

Стратегии, които включват синхронизирано подпомагане на дишането 
и обдишване с гарантиран обем, позволяват да стабилизирате 
обдишвания неонатален пациент.

ОТВИКВАНЕ

Специални терапевтични подходи улесняват  
и автоматизират отвикването. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

С неинвазивното обдишване минимизирате усилието 
за дишане и също така подобрявате здравословното 
възстановяване при обдишваните неонатални пациенти.

Научете повече за дихателния път и разберете различните стратегии и терапевтични цели за неонатално обдишване:  
draeger.com/neonatal-ventilation
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Ясен потребителски

ПРИНЦИП НА РАБОТА

• Бърза и безопасна работа, дори в най-стресиращите 
ситуации, благодарение на интуитивен достъп от менюто, 
както до настройките, така и до Вашите клинични данни.

• Всички данни за пациента, аларми и трендове се записват 
изцяло. Удобно експортиране чрез USB интерфейс.

• Превключване между няколко конфигурации за преглед 
само с докосване с пръст.

• Указания стъпка по стъпка, които Ви насочват през всяка 
процедура.

БРИЛЯНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС 

• Лесно четене и навигиране благодарение на нашата нова 
цветна концепция и стъклен сензорен дисплей.

• Безопасната и интуитивна работа се поддържа от 
операционна система, подобна на тази, използвана при 
таблетите, и лесен достъп до подменютата.

• 360° светлинна аларма примигва в цвета на съответния 
приоритет на алармата и се вижда от всяка посока.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

• Не е необходимо да се сменя апаратът за 
обдишване при транспортиране на пациента.

• Независима работа с устройството при 
транспортиране вътре в болницата с 
модули за подаване на газ и за външно 
електрозахранване.

• Използване на свързващ елемент за легло 
за безопасно транспортиране на пациента  
в инкубатора или леглото. 
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в натоварена среда
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Грижа, щадяща  
 за белите дробове и мозъка 

ОБДИШВАНЕ, ЩАДЯЩО БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ И МОЗЪКА

Нашият набор от инструменти за лечение помагат при изпълнението на правилната 
стратегия за щадящо обдишване с цел да се предотврати нараняване на белите 
дробове и хемодинамично и неврологично увреждане.

• Специализирани възможности за инвазивно и неинвазивно обдишване, 
включително терапия с високо ниво на подаване на кислород.

• Обдишване със защита за белите дробове и мозъка благодарение на 
автоматизирано регулиране на налягането с оригиналната функция Volume 
Guarantee на Dräger.

• Обдишване със защита за белите дробове и мозъка благодарение на 
обдишване с висока честота с Volume Guarantee (HFO-VG).

• Стабилно минутно обдишване и защитено отвикване с мандаторно минутно 
обдишване (PC-MMV/VG+PS).

• Поддържане на надеждно и чувствително задействане и стабилни 
белодробни дихателни обеми с оригиналната технология за адаптация на 
лекажа и компенсация на лекажа на Dräger.

• Пропорционално подпомагане за компенсация на съпротивления на ETT. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТНА ТЕРАПИЯ:

Терморегулация

Една от основите цели на приложенията за терморегулация е избягването на стрес от 
изстудяване или нагряване в неонаталното интензивно отделение. Активното осигуряване 
на стабилен климат за недоносените новородени им помага да се развиват здравословно. 
Dräger Ви подкрепя при подобряването на Вашите клинични резултати с отоплители за 
грижи в отворена среда, инкубатори за грижи в затворена среда и комбинирани решения. 

Управление на жълтеница

Избягването на инвазивни интервенции редуцира стреса и болката 
за бебето. Нашите устройства за неинвазивен скрининг и терапия 
позволят ефективно управление на жълтеницата, с което Ви помагат да 
минимизирате рисковете от жълтеница в ранен етап, като същевременно 
редуцират стреса за новороденото.
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Среда, фокусирана върху  
 грижите за развитието на новородените

РАБОТНИ МЕСТА, ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГРИЖИ 

От раждането до изписването: Като Ваш специалист по интензивни 
грижи, ние искаме да бъдем до Вас през клиничната пътека на пациента 
и да създадем работно място, фокусирано върху грижите за развитие 
на новородени, за да бъдат посрещнати всички комплексни нужди на 
развиващите се бели дробове, мозък и други органи. Осъществяваме това 
чрез нашата широка гама от продукти и решения за родилни сили и раждане, 
транспортиране и интензивни грижи за новородени. Нашите продукти:

• са съвместими едни с други и работят с една и съща оперативна 
философия на Dräger,

• осигуряват гъвкава интеграция на Babylog на работното място с 
различни размери и възможности за монтаж на дисплея за управление.

• предлагат ниски нива на шум при работа, дори при обдишване с висока 
честотата или неинвазивно обдишване,

• осигуряват ефективно предотвратяване на инфекции благодарение 
на лесното почистване на стъкления сензорен екран и другите гладки 
повърхности,

• се доставят с по-дълги вериги и кабели, което позволява на персонала 
и на родителите да изваждат бебето от инкубатора за кенгуру грижи без 
компрометиране на обдишването на бебето,

• включват широка гама принадлежности на Dräger с оптимизирани 
вериги за обдишване с висока честота и неинвазивен интерфейс 
Babyflow Plus.

10%
от всички бебета в целия свят 
се раждат преждевременно и се 
нуждаят от специални грижи.*

* Уебсайт на СЗО
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Свързаност и 
           комплексни услуги

360° УСЛУГИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ 
НА ПРОДУКТИТЕ

За да осигурим високата ефективност на нашите апарати 
за обдишване през целия им експлоатационен живот, 
ние предоставяме ексклузивни знания и умения при 
инсталирането и поддръжката на системите на Dräger, 
адаптирани към специфичните нужди на болничното 
заведение. Предлагаме обслужване, което далеч надхвърля 
класическата поддръжка на устройствата. То включва 
комплексни услуги преди, по време на и след инсталирането 
на закупените модули:

• Обслужване на продукти: напр. поддръжка на 
устройства

• Професионално обслужване: напр. ИТ консултиране  
и системно интегриране

• Обучение относно нашите продукти и услуги: напр. 
обучение за приложения

• Обслужване на продукти от няколко производители: 
поддръжка на цялото Ви медицинско оборудване, 
независимо от производителя

• Дигитални услуги: напр. базирани в мрежа услуги  
и анализ на данните на устройствата (не всички услуги 
се предлагат във всички държави)
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СВЪРЗАНОСТ

Представяме си бъдеще, при което в интензивните 
грижи медицинските устройства са свързани като 
система. Работната съвместимост между различните 
устройства може да помогне да се избегнат 
предотвратими медицински грешки и потенциално 
сериозна неефективност. 

Новият стандартизиран мрежов протокол, наречен SDC, 
прави възможна безопасната и динамична свързаност в 
болницата, което ще позволи работна съвместимост на 
медицинските устройства в бъдеще.

Нашата първа стъпка ще бъде свързаност чрез CC300:

• Експортиране на пълни HL7 данни към болничната 
информационна система (HIS) от всички 
устройства: надежден обмен на висококачествени 
данни в стандартизиран формат между медицински 
устройства и електронен медицински картон.

• Отворена свързаност със съвместимост за 
бъдещето: стандартизирана и защитена комуникация 
между медицински устройства с високо ниво на 
киберсигурност.
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РЕФЕРЕНЦИИ

„Новият потребителски интерфейс на Babylog е ясен, 
изчистен и както го познавате – добре структуриран“ 

Д-р Аня Щайн, старши лекар по неонатални грижи в университетската болница на Есен

ОБУЧЕНИЕ

За да улесним стратегиите за обдишване със защита при новородените, ние предоставяме 
практически съвети и полезни стратегии, за да Ви помогнем да инсталирате, поддържате 
и оптимизирате Вашата технология.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Оригиналните принадлежности за обдишване на новородени на Dräger са подходящи 
за различни стратегии за обдишване и са с оптимизирана дължина, налягане  
и поддръжка на овлажняването. Нашите принадлежности са напълно съвместими  
с нашия апарат за обдишване за новородени Babylog. Открийте ги в нашия каталог за 
принадлежности за новородени. 

BABYFIRST.COM

Клинични познания и фокус върху семейството – всичко на едно място. BabyFirst е клинична  
и информационна база знания за професионалисти в областта на неонаталните грижи и родители  
на недоносени бебета. Тя предоставя подходяща неонатална клинична информация по различни 
теми и е ценен инструмент за родители, които са изправени пред една много емоционална  
и непозната ситуация и търсят повече информация. Посетете www.babyfirst.com 

За повече информация посетете нашия уебсайт draeger.com/neonatal-ventilation
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ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел   +359 2963 4403
факс  +359 2963 0664
bulgaria.medical@draeger.com

Производител:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany

Намерете вашия 
регионален търговски 
представител на:  
www.draeger.com/контакт

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани 
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите. 
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.


