
Dräger Evita® V800
Ventilace a respirační monitoring na JIP

Zažijte další úroveň ventilace. Evita® V800 je ventilátor s vysokým výkonem
a estetickým designem, který umožňuje rychlou a efektivní obsluhu. Od
prvního nasazení ochranné plicní ventilace až po integraci ventilátoru na
pracovišti intenzivní péče s maximální orientací na pacienta.
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Zásady správné obsluhy a uživatelské rozhraní

Krásně přehledné uživatelské prostředí v kombinaci s moderní technologií skleněného dotykového displeje
umožňuje intuitivní ovládání přístroje.

‒ Díky intuitivnímu přístupu k nastavení přístroje i ke klinickým datům je obsluha ventilátoru rychlá a bezpečná
i v mimořádně stresových situacích.

‒ Veškerá data pacienta, alarmy a trendy se zaznamenávají a lze je snadno vyexportovat přes USB.
‒ Jediným dotykem prstu můžete přepínat mezi různými konfiguracemi zobrazení.
‒ Jednotlivými postupy vás krok za krokem provedou podrobné pokyny.
‒ Snadné odečítání hodnot a navigace v systému díky novému barevnému provedení a skleněnému

dotykovému displeji.
‒ Světlo alarmu je vidět ze všech stran a jeho barva odpovídá příslušné prioritě alarmu.

Časná mobilizace a transport pacientů

Díky volitelným hardwarovým součástem a časné mobilizaci přispívá tento přístroj k rychlému a flexibilnímu
transportu pacientů.

‒ Přívodní jednotka plynu GS500
‒ Jednotka zdroje napájení PS500
‒ Lůžková přípojka
‒ Transportní přívodní jednotka (TSU)

Ochranná plicní ventilace

Naše nástroje pro komplexní léčbu podpoří vaši strategii v ochranné plicní ventilaci.

‒ Ochranná plicní ventilace u dospělých, dětí a novorozenců: invazivní, neinvazivní a terapie O2

‒ Pokročilé funkce pro diagnostiku a monitorování plic (např. funkce Smart Pulmonary View nebo manévr
Low Flow)

‒ Zobrazení regionální distribuce ventilace pomocí PulmoVista® 500
‒ Nástroje pro recruitment manévry (např. QuickSet® a PressureLink) a podpora rozhodování o léčbě na

základě trendů dechových parametrů (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
‒ Zaměření na objem plic na konci výdechu pomocí PC-APRV s funkcí AutoRelease®

‒ Volumetrické monitorování CO2 (VCO2, VTCO2, slope fáze 3, Vds/VTe)

Efektivní odvykání

Podpora synchronizované ventilace pro rychlé a efektivní odvykání.

‒ Automatické odvykání pomocí funkcí SmartCare®/PS
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‒ Větší variabilita u spontánního dýchání díky funkcím tlakové podpory Variable Pressure Support
a Proportional Pressure Support

‒ Usnadnění spontánního dýchání díky „konceptu možnosti dýchat“ např. s AutoFlow® nebo Volume
Guarantee

‒ Automatická kompenzace kanyly (Automatic Tube Compensation, ATC®) kompenzuje odpor dýchacích cest
při přístrojovém dýchání

‒ Vyhodnocení odvykání podle parametrů RSBi, P0.1 a NIF

Možnosti připojení

Budoucnost akutní péče spatřujeme v propojení zdravotnických přístrojů do jednoho systému. Pokud budou
různé přístroje vzájemně spolupracovat, můžeme se vyvarovat zbytečných chyb v léčbě a potenciálně závažných
případů neefektivní péče. Nové standardizované síťové protokoly s označením SDC umožňují bezpečnou a
dynamickou konektivitu v nemocnici, což otvírá v budoucnosti cestu k interoperabilitě zdravotnických přístrojů.

Naším prvním krokem bude možnost připojení prostřednictvím CC300:

‒ Kompletní export dat HL7 do HIS: spolehlivý přenos kvalitních dat ve standardizovaném formátu mezi
zdravotnickými přístroji a elektronickou kartou pacienta.

‒ Pokročilé možnosti připojení: standardizovaná a bezpečná komunikace mezi zdravotnickými přístroji
s vysokou mírou zabezpečení.

Komplexní služby

Komplexní služby představují širokou řadu řešení, která zahrnují služby poskytované před instalací zakoupeného
přístroje, během jeho instalace i po ní.

‒ Servis produktu: tj. údržba přístroje
‒ Profesionální služby: např. IT poradenství a integrace do systému
‒ Školení zaměřená na naše produkty a služby: např. školení zaměřená na způsoby použití
‒ Servis zařízení od různých dodavatelů: údržba veškerého zdravotnického vybavení bez ohledu na výrobce
‒ Digitální služby: např. síťové služby a analýza dat přístrojů
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Fyzikální parametry

Název Hmotnost

Ventilátor a displej

Jmenovitá hmotnost 
(hmotnost ventilátoru a displeje 
na podvozku)

58 kg 

Maximální hmotnost (povolená 
maximální celková hmotnost)

133 kg

Ventilátor
Displej

Podvozek
PS500
GS500

cca 16 kg 
7 kg 
cca 23 kg 
cca 33 kg 
cca 16 kg
cca 10,5 kg 

639466 mm
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343 mm 

193 mm 

193 mm 

291 mm  

581 mm 776 mm

Rozměry a hmotnost přístroje Evita V800
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Příslušenství pro ventilaci

Každý den jste v nemocnici vystaveni enormním nárokům na čas a
náklady a současně musíte pečovat o blaho pacientů. Abyste mohli
zdravotnickou techniku plně využívat, potřebujete k ní příslušenství, které
bude fungovat hladce, zaručí co nejlepší péči o pacienty a pomůže vám
zlepšit pracovní postupy. Potřebujete zkrátka spolehlivé příslušenství
a společnost Dräger vám ho ráda dodá. Vybrat si můžete v našem
katalogu příslušenství.

Související produkty
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Dräger PulmoVista 500

Zviditelněte ventilaci. Nechte sílu Elektrické Impedanční Tomografie
(EIT) pracovat pro Vás a Vaše pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista
500 můžete vizualizovat regionální distribuci vzduchu v rámci plic -
neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.

D
-1

25
04

-2
01

4.
tif

Terapie oxidem dusnatým

Aplikátor oxidu dusnatého (NO-A) je terapeutický přístroj pro aplikaci
oxidu dusnatého do ventilace u pacientů na jednotce intenzivní péče,
který lze připojit k několika ventilátorům Dräger. Inhalační terapie oxidem
dusnatým (NO) snižuje klinickou potřebu pravo-levého zkratu a přispívá
ke zmírnění srdečních obtíží. NO se přidává do respiračního plynu
s cílem zlepšit okysličování u ventilovaných pacientů. Inhalace NO má
dilatační účinek na krevní cévy v plicích. Na NO-A se nastaví cílová
koncentrace a objem aplikovaného plynu se elektronickou cestou,
prostřednictvím připojení Medibus, automaticky upraví na hodnoty
ventilačního systému.
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Konvertor připojení CC300

Sdílení informací mezi zdravotnickými přístroji a s informačními
systémy nemocnice zvyšuje efektivitu v poskytování akutní péče.
Díky konvertoru připojení CC300 mohou přístroje Dräger umístěné
u pacienta komunikovat navzájem mezi sebou i se systémy v rámci
stávající nemocniční sítě.
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Typ pacienta Dospělí, pediatričtí pacienti, novorozenci

Parametry ventilace
Objemově řízená ventilace:

‒ VC-CMV
‒ VC-SIMV
‒ VC-AC
‒ VC-MMV

Tlakově řízená ventilace:
‒ PC-CMV
‒ PC-BIPAP1 / SIMV+
‒ PC-SIMV
‒ PC-AC
‒ PC-APRV
‒ PC-PSV

Režim ventilace

Podpora spontánního dýchání:
‒ SPN-CPAP/PS
‒ SPN-CPAP/VS
‒ SPN-CPAP
‒ SPN-PPS

Rozšíření ‒ AutoFlow® / Volume Guarantee (garantovaný objem)
‒ Variable Pressure Support (Variabilní tlaková podpora)
‒ Smart Pulmonary View (chytré zobrazení plicní funkce)
‒ Automatic Tube Compensation (ATC® – automatická

kompenzace kanyly)
‒ SmartCare®/PS 2.0 – automatický klinický protokol v

režimech
SPN-CPAP/PS

‒ Low Flow PV-Loop (smyčka PV nízkého průtoku)
Speciální postupy ‒ Manévr odsávání

‒ Manuální inspirace/prodloužení
‒ Nebulizace léků
‒ P0.1
‒ PEEPi
‒ NIF

Typy terapie ‒ Invazivní ventilace (kanyla)
‒ Neinvazivní ventilace (NIV)
‒ Terapie O2

Dechová frekvence (RR) Dospělí 0,5 až 98/min
Pediatričtí pacienti, novorozenci 0,5 až 150/min

Doba inspirace (Ti) Dospělí 0,11 až 10 s
Pediatričtí pacienti, novorozenci 0,1 až 10 s

Dechový objem (VT) Dospělí 0,1 až 3,0 L
Pediatričtí pacienti 0,02 až 0,3 L
Novorozenci 0,002 až 0,1 L

Inspirační průtok (Flow) Dospělí 2 až 120 L/min
Pediatričtí pacienti 2 až 30 L/min

Maximální průtok při neinvazivní ventilaci u novorozenců (Flow
max)

0 až 30 L/min

Inspirační tlak (Pinsp) 1 až 95 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Omezení tlaku (Pmax) 2 až 100 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
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end-exspirační tlak (PEEP) 0 až 50 mbar (hPa, cmH2O)

Doplňkový intermitentní PEEP pro vzdechy (ΔintPEEP) 0 až 20 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Tlaková podpora (Psupp) 0 až 95 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Doba nárůstu tlaku (Slope) Dospělí, pediatričtí pacienti 0 až 2 s
Novorozenci 0 až 1,5 s

Koncentrace O2 (FiO2) 21 až 100 obj.%

Prahová hodnota triggeru (Flow trigger) 0,2 až 15 L/min
Automatická kompenzace kanyly (Automatic Tube Compensation,
ATC®)

Vnitřní průměr kanyly Ø
‒ Endotracheální kanyla (ET)

Dospělí 5 až 12 mm
Pediatričtí pacienti 2 až 8 mm
Novorozenci 2 až 5 mm

‒ Tracheostomická kanyla (Trach.)
Dospělí 5 až 12 mm
Pediatričtí pacienti 2,5 až 8 mm

‒ Stupeň kompenzace 0 až 100 %

Ventilace APRV (Airway Pressure Release Ventilation)
Doba inspirace (Tvysoká)
Doba exspirace (Tnízká)
Maximální doba trvání nízké úrovně tlaku (Tnízká max)
Horní úroveň tlaku (Pvysoký)
Dolní úroveň tlaku (Pnízký)
Kritérium ukončení exspirace (ve vztahu ke špičkovému
exspiračnímu průtoku) (Ukonč exsp)

0,1 až 30 s
0,05 až 30 s
0,05 až 30 s
1 až 95 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

0 až 50 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

1 až 80 % (PEF)

Proporční tlaková podpora (Proportional Pressure Support, SPN-PPS)
Podpora založená na průtoku (Flow Assist) Dospělí 0 až 30 mbar/L/s (nebo hPa/L/s nebo cmH2O/L/s)

Pediatričtí pacienti 0 až 100 mbar/L/s (nebo hPa/L/s nebo
cmH2O/L/s)

Novorozenci 0 až 300 mbar/L/s (nebo hPa/L/s nebo
cmH2O/L/s)

Podpora založená na objemu (Vol. Assist) Dospělí 0 až 100 mbar/L (nebo hPa/L nebo cmH2O/L)

odpovídá kompenzaci kompliance 10 000 až 10 mL/mbar (nebo mL/hPa nebo mL/cmH2O)

Pediatričtí pacienti 0 až 1 000 mbar/L (nebo hPa/L nebo
cmH2O/L)

odpovídá kompenzaci kompliance 10 000 až 1 mL/mbar (nebo mL/hPa nebo mL/cmH2O)

Novorozenci 0 až 4 000 mbar/L (nebo hPa/L nebo cmH2O/L)

odpovídá kompenzaci kompliance 1 000 až 0,3 mL/mbar (nebo mL/hPa nebo mL/cmH2O)

Terapie O2 Konstantní průtok 2 až 50 L/min, BTPS
Koncentrace O2 (FiO2) 21 až 100 obj.%

Kompenzace netěsností Zapnuto/vypnuto
Zapnuto: aktivní úplná kompenzace
Vypnuto: aktivní pouze kompenzace triggeru

Zobrazené měřené hodnoty

Měření tlaku v dýchacích cestách Tlak plateau (Pplat)
Pozitivní endexspirační přetlak (PEEP)
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Špičkový inspirační tlak (PIP)
Střední tlak v dýchacích cestách (Pmean)
Minimální tlak v dýchacích cestách (Pmin)
Rozsah –60 až 120 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Měření průtoku
Měření minutového objemu Exspirační minutový objem, celkový, bez korekce netěsností (MVe)

Inspirační minutový objem, celkový, bez korekce netěsností (MVi)
Minutový objem, s korekcí netěsností (MV)
Mandatorní exspirační minutový objem, celkový, bez korekce
netěsností (MVemand)
Spontánní exspirační minutový objem, celkový, bez korekce
netěsností (MVespon)
Rozsah 0 až 99 L/min BTPS

Měření dechového objemu Dechový objem, s korekcí netěsností (VT)
Mandatorní inspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTimand)
Mandatorní exspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTemand)
Spontánní inspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTispon)
Rozsah 0 až 5 500 mL BTPS

Měření dechové frekvence Dechová frekvence (RR)
Mandatorní dechová frekvence (RRmand)
Spontánní dechová frekvence (RRspon)
Rozsah 0/min až 300/min

Měření O2 (inspirační strana) Inspirační koncentrace O2 (v suchém vzduchu) (FiO2)

Rozsah 18 až 100 obj. %
Měření CO2 v hlavním proudu

(pouze dospělí a pediatričtí pacienti)

Koncentrace CO2 na konci výdechu (etCO2)

Rozsah 0 až 100 mmHg

Zobrazené vypočtené hodnoty
Dynamická kompliance (Cdyn) Rozsah 0 až 650 mL/mbar (nebo mL/hPa nebo mL/cmH2O)

Rezistance (R) Rozsah 0 až 1 000 mbar/L/s (nebo hPa/L/s nebo cmH2O/L/s)

Minutový objem úniku (MVleak) Rozsah 0 až 99 L/min, BTPS
Index rychlého mělkého dýchání (RSBI) Dospělí 0 až 9 999 (/min/L)

Pediatričtí pacienti 0 až 9 999 (/min/L)
Novorozenci 0 až 300 (/min/L)

Negativní inspirační síla (NIF) Rozsah –80 mbar až 0 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Okluzní tlak P0.1 Rozsah 0 až –25 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Zobrazení křivek Tlak v dýchacích cestách Paw (t) –30 až 100 mbar (nebo hPa
nebo cmH2O)

Průtok (t) –180 až 180 L/min
Objem V (t) 2 až 3 000 mL
CO2 (t) 0 až 100 mmHg

Alarmy / monitorování
Exspirační minutový objem (MVe) Vysoký / nízký
Tlak v dýchacích cestách (Paw) Vysoký
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Inspirační koncentrace O2 (FiO2) Vysoký / nízký

Koncentrace CO2 na konci výdechu (etCO2) Vysoký / nízký

Dechová frekvence (RR) Vysoká
Monitorování objemu (VT) Vysoký / nízký
Doba do alarmu apnoe (Tapn) 5 až 60 sekund, vypnuto
Doba do alarmu odpojení (Tdiscon) 0 až 60 sekund

Výkonové parametry
Princip řízení Časový cyklus, konstantní objem, tlakově řízené
Délka intermitentního PEEP 1 až 20 exspiračních cyklů
Nebulizace léků Na 5, 10, 15, 30 minut, kontinuálně (∞)
Inspirační průtok
Základní průtok, dospělí
Základní průtok, pediatričtí pacienti
Základní průtok, novorozenci

Max. 180 L/min, BTPS
2 L/min
3 L/min
6 L/min

Inspirační ventil Otevírá se, když selže přívod medicinálního stlačeného plynu
(průtok přiváděného plynu není postačující, aby byl zajištěn
požadovaný inspirační průtok), umožní spontánní dýchání okolního
vzduchu.

Endotracheální odsávání
Detekce odpojení Automaticky
Detekce opětovného připojení Automaticky
Preoxygenace Max. 3 minuty
Aktivní fáze odsávání Max. 2 minuty
Postoxygenace Max. 2 minuty
Faktor pro pediatrické pacienty a novorozence 1 až 2
Dávkovací systém pro spontánní dýchání a Psupp Adaptivní systém CPAP s vysokým počátečním průtokem

Provozní údaje

Síťové napájení
Elektrická zásuvka 100 V až 240 V; 50/60 Hz

Odběr proudu
Při 230 V Max. 1,3 A
Při 100 V Max. 3,0 A
Zapínací proud Cca 8 až 24 A špička

Cca 6 až 17 A quasi RMS

Příkon
Maximálně 300 W
Během ventilace, bez nabíjení baterie Cca 100 W ventilátor s displejem

Cca 180 W s GS500

Přívod plynu
Pozitivní provozní tlak O2

Provozní tlak vzduchu

2,7 až 6,0 bar (nebo 270 až 600 kPa nebo 39 až 87 psi)
2,7 až 6,0 bar (nebo 270 až 600 kPa nebo 39 až 87 psi)

Údaje o baterii
Interní baterie ventilátoru (bez PS500) Baterie typu NiMH, uzavřená
Výdrž baterie Bez GS500 30 minut

S GS500 15 minut
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Baterie ve zdroji napájení PS500 Baterie typu LFP
Výdrž baterie Bez GS500 240 minut

S GS500 120 minut
Automatické přepínání z interní na externí baterii
Test baterie dostupný
Uvedená výdrž baterií platí, pokud jsou baterie nové a plně nabité a při typické ventilaci.

Parametry obrazovky
Úhlopříčka obrazovky Evita V800 18,3" (46,5 cm)
Vstupní / výstupní porty ‒ 3 externí konektory RS232 (9 pinů)

‒ 4 USB porty pro sběr dat
‒ 1 port LAN

Technologie dotykové obrazovky Kapacitní dotyková obrazovka se skleněnou svrchní vrstvou
Poměr stran 16 : 9
Rozlišení 1366 x 768 pixelů
Digitální výstup přístroje Digitální výstup a vstup přes rozhraní RS232 C

Dräger MEDIBUS® and MEDIBUS®.X

1 BIPAP, ochranná známka používaná v licenci. ATC®, ochranná známka společnosti Dräger. AutoFlow®, ochranná známka společnosti
Dräger.
BTPS – Body Temperature Pressure Saturated (tělesná teplota, tlak, saturovaný). Naměřené hodnoty vztahující se na podmínky
v plicích pacienta 37° C, plyn nasycený parami, okolní tlak.
1 mbar = 100 Pa
Některé funkce jsou dostupné jako volitelné rozšíření.
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com
.

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
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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