
Dräger Vapor® 2000 és D-Vapor®
Vaporizátorok

A Dräger egyéb párologtatóihoz hasonlóan a Dräger Vapor 2000 sorozat
és a D-Vapor 2000 is egyaránt kiemelkedő teljesítmény nyújt azokban az
esetekben, amikor az altatószerek precíz továbbítására, biztonságosságra,
stabilitásra, minőségre és időtállóságra van szükség.
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Biztonság és könnyen használható funkcionalitások

A Vapor 2000 sorozat és a D-Vapor jellemezői:

‒ Az Auto Exclusion csatlakoztatórendszer* megakadályozza, hogy két párologtató használata egy időben
történjen: az egyik párologtató bekapcsolása automatikusan lezárja a másikat, könnyebbé téve ezzel
a használatot és megnövelve a betegbiztonságot,

‒ a beállítókerék „T” pozíciója lehetővé teszi a fejjel lefelé történő vagy döntött pozíciójú biztonságos szállítást
a Vapor eszköz előzetes kiürítése nélkül, valamint az altatószer szivárgásának megelőzését, szállítást
követően a párologtatók azonnal, rendeltetésszerűen használhatók,

‒ az altatószert tartalmazó hagyományos üveg teljes tartalma beletölthető a párologtatóba,
‒ A D-Vapor hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót, ha az altatószer töltöttségi szintje kritikus szintet ér el,
‒ az anesztetikum-specifikus töltőrendszerek használatával elkerülhető a párologtató nem megfelelő

altatószerrel való feltöltése,
‒ többféle töltőrendszer, amely a felhasználó igényeinek megfelelő töltési lehetőségeket biztosít,
‒ színkódolt bajonettsapka, amely egyszerű nyithatóságot biztosít, emellett azonnal, ránézésre

megállapíthatóvá teszi, hogy nyitott vagy zárt állapotban van-e az eszköz,
‒ az altatószertároló üveg anyagspecifikus adaptere meggátolja a folyadékok kiömlését,
‒ az elektronikus D-Vapor beépített akkumulátora az áramellátás kimaradása esetén is folyamatos működést

biztosít,
‒ harmadik féltől származó, Selectatec eszközzel és kúpos, 23 mm-es ISO-csatlakozóval ellátott anesztéziás

eszközökkel is használható.

* Standard a Perseus® A500 készülékhez, és választható lehetőség az Atlan®, a Primus® és a Fabius®

termékcsalád anesztéziás készülékeihez. Az Auto Exclusion csatlakoztatórendszer kompatibilis az anesztéziás
munkaállomás Dräger Interlock 2 csatlakozóegységével.

Hatékonyabb munkafolyamat

A Vapor 2000 sorozat és a D-Vapor alábbi jellemzőinek köszönhetően a használatuk kifejezetten kényelmes az
orvosok számára:

‒ kék jelzés a megjelenítő üveg hátulján, amely tovább javítja az altatószer töltöttségi szintjének
olvashatóságát,

‒ kialakításának köszönhetően 10 °C és 40 °C között (illetve a D-Vapor esetében 18 °C és 30 °C között) is
használható, így az olyan speciális sebészeti beavatkozások során is biztonságos az adagolás, amelyeknél
a fűtés és a hűtés is fontos szerepet játszik, mint a gyermekgyógyászati, szívsebészeti, égési sérüléseket
kezelő és az ortopédiai sebészeti beavatkozások.
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Költségmegtakarítási lehetőség

A Vapor 2000 sorozat és D-Vapor stabil kialakításának köszönhetően éveken át problémamentesen használhatja
ezeket az eszközöket, amivel fenntartási költségeket és időt takarít meg, mivel:

‒ nincs szükség megelőző célú karbantartásra,
‒ a teljes élettartam során sem szükséges az újrakalibrálás.

Rendszer-összetevők
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

Képzelje el azt a rugalmasságot, hogy minden műtőben első osztályú
biztonságot nyújtó anesztéziás platform van. A klinikai funkciók
átfogó köre és a bizonyított lélegeztetési minőség teszi az Atlant
ideális anesztéziás munkaállomássá minden beteg számára, minden
műtéti eljáráshoz. A platformkialakítás teljes rugalmasságot nyújt
a legkülönfélébb méretű terekben. Az A350/A350 XL berendezésen
automatikus frissgázösszetétel-vezérlővel ellátott elektronikus gázkeverő
van.
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Dräger Perseus® A500

Kiemelkedő lélegeztetési technológia, valamint az ergonómia és
a rendszerintegráció legfrissebb megközelítése találkozik egy innovatív
altatógépben, amelyet a világ minden tájáról származó szakemberekkel
együtt fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy zökkenőmentessé tegyük
az aneszteziológiai munkafolyamatot.
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Dräger Fabius® plus XL

A Dräger Fabius plus XL egyesíti a magas szintű német mérnöki tudást
és a kiváló teljesítményű lélegeztetést. Kialakítási koncepciójának
köszönhetően lehetővé teszi, hogy a kívánt, igényeinek megfelelő
minőségi munkaállomást válassza anélkül, hogy lemondana a későbbi
bővíthetőség lehetőségeiről.
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Dräger SmartPilot®-nézet

A SmartPilot®-nézet innovatív, legmodernebb modellező technológiát,
valamint a komplex gyógyszerhatások átfogó vizuális bemutatási
koncepcióját biztosítja az altatás aktuális és előrejelzett szintjeinek
megjelenítése érdekében. Ez az intuitív megjelenítés az altatás
valamennyi fázisában támogatást nyújt.

Kapcsolódó Termékek
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Dräger Vapor® 3000 és D-Vapor® 3000

A Dräger egyéb párologtatóihoz hasonlóan a Dräger Vapor 3000
sorozat és a D-Vapor 3000 is egyaránt kiemelkedő teljesítmény nyújt
azokban az esetekben, amikor az altatószerek precíz továbbítására,
biztonságosságra, stabilitásra, minőségre és időtállóságra van
szükség. A Perseus® A500 anesztéziás munkaállomással együtt
alkalmazva a párologtatók is hozzájárulnak a munkafolyamat
fokozott hatékonyságához, a jobb klinikai kimenetelhez és a jobb
döntéstámogatáshoz.
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Gyártó Dräger Dräger
Eszköz neve Vapor 2000 D-Vapor®

Alapelv Standard párologtató Elektronikus párologtató
Altatószer Szevoflurán

Izoflurán
Halotán

Deszflurán

Dózistartomány 0,2–8 térf% (szevoflurán)
0,2–6 térf% (izoflurán)
0,2–6 térf% (halotán)

2–18 térf%

Plug-in rendszer Dräger Auto Exclusion
Selectatec kompatibilis
Kúpos csatlakozó (23 mm)
Rögzített tartó

Dräger Auto Exclusion
Selectatec kompatibilis
Kúpos csatlakozó (23 mm)
Rögzített tartó

Összes töltőmennyiség [ml] 360 300
Újratöltési töltőtérfogat [ml] 260 240
Üres tömeg [kg] 8 6,4
Működési hőmérséklet minimum [°C] 10 18
Működési hőmérséklet maximum [°C] 40 30
Áramlási sebességtartomány [l/perc] 0,15–15 0,2–15
Áramfogyasztás [W] 30, jellemzően
Akkumulátor-tartaléktöltés [perc]
tartalék áramellátás ideje hálózati hiba
esetén

5

Szállítási lehetőségek Szállítási funkció Szállítási funkció
MRI-kompatibilis van nincs
Jótállás 1 év 1 év
Szerviz / kalibráció / karbantartás Felülvizsgálat 12 havonta

Nincs szükség újrakalibrálásra
Felülvizsgálat 12 havonta
Nincs szükség újrakalibrálásra



Megjegyzések

06 | Dräger Vapor® 2000 és D-Vapor®

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

Gyártó
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Németország

HUNGARY
Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95
1135 Budapest
Tel: +36 1 288 5000
Fax: +36 1 288 5001
medical.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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