
MRI'ınız kadar gelişmiş düzeyde anestezi FABIUS® MRI
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DRÄGER FABIUS® MRI

MRI zorluğu

Esneklik, çok önemli bir unsurdur. Doğru ortamda esneklik, hem zamandan hem de paradan 
tasarruf sağlayarak genel verimliliğin iyileşmesine yardımcı olur. Ancak zaman zaman da olsa,  
özel bir çözüm gereksinimi doğabilir. Bazı uygulamalar öylesine özel ve zorludur ki, sadece  
o amaca hizmet etmek üzere tasarlanmış özel bir çözüm gerektirirler.
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MRI da bu özel işlemlerden biridir. Kısıtlanmış erişim, yüksek 
sirkülasyon, kısıtlı mekan ve güçlü manyetik alanlar, iş akışında ciddi 
sorunlara yol açabilir. Dünyanın birçok yerinde, hibrid tanı/tedavi 
odaları, gelişmiş tedavi stratejileri için yeni altın standart olarak 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Modern bir MRI odası oluşturmanın 
yüksek maliyeti ve karmaşık lojistiği düşünülürse, hataya neredeyse 
hiç yer olmadığı açıkça görülür. Bir kez inşa edildikten sonra, bir 
daha değiştirilmesi zordur. İlk seferde doğru yapılması gerekir.
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ERGONOMİ ÖN PLANDA TUTULARAK GELİŞTİRİLDİ
Fabius MRI sadece mükemmel bir ventilasyon sağlamakla kalmaz. 
Ayrıca iş akışınızı iyileştirmek için de tasarlanmıştır. Geniş ve yüksek 
görünürlüğe sahip renkli ekran, uzak bir mesafeden bile hasta ve 
ventilatör durumu hakkında bilgi edinebilmenizi sağlar. Entegre uyarı 
ve alarm LED'leri ek bir görsel destek sağlar. Sezgisel menü yapısı ve 
aşina olduğunuz 3 adımlı Dräger çalışma felsefesi – seç, ayarla, 
onayla – sayesinde sistemler içinde neredeyse hiçbir çaba 
harcamadan ilerleyebilirsiniz. Arabanın yerleşik üç geniş çekmecesi, 
ek ekipman ve sarf malzemeleri için bol miktarda depolama alanı 
sağlar. Harici COSY solunum sistemi, kolay bir montaj ve temizlik için 
az sayıda parça içeren basit bir tasarıma sahiptir. Bireysel 
gereksinimlerinize tam olarak yanıt verebilmek için her iki tarafa da 
monte edilebilir. Standart CLIC absorberimiz sayesinde çalışmada 
herhangi bir kesinti olmadan soda kireç kanisterlerini hızlı ve temiz bir 
şekilde değiştirebilirsiniz. 

ANESTEZİ VE MRI
Anestezinin MRI'da son derece temel bir rol oynamasının birçok 
nedeni vardır. Önemli sayıda hasta, kritik bir düzeydedir ve bu 
hastalarda hem nakil hem görüntüleme sırasında ventilasyon desteği 
gerekmektedir. Küçük çocuklarda ve yenidoğanlarda hareket 
artifaktlarını önlemek için genellikle sedasyon gereklidir. Beyin 
cerrahları artık MRI'ı doğrudan ameliyathane içinde kullanarak, yeni 
ve karmaşık prosedürler için entegre planlama ve kılavuzluk elde 
etmektedir. Bazı hastalar ise, stabil olmalarına rağmen klostrofobiktir 
ve tomografi ünitesi içindeki kapalı kalma koşullarına sedasyon 
olmadan tolere edemezler. Hiç şüphe yok: herhangi bir MRI tanı 
ünitenizden en iyi şekilde yararlanabilmek için entegre anesteziye 
gereksiniminiz vardır. Ama şu soru önemini korur: Anestezi iş 
istasyonunuz, MRI ortamının zorluklarının üstesinden gelebiliyor mu?

GELİŞMİŞ UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ ANESTEZİ:  
FABIUS MRI
Fabius MRI, gerek performansı gerek güvenliğiyle tanınmış yüksek 
hassasiyetli E-Vent pistonlu ventilatör teknolojimize sahiptir. Ürünün 
elektronik kontrollü ve elektrikle çalışan ventilatörü, çalıştırma gazına 
ihtiyaç duymadığından, tipik bir MRI ortamı için özellikle uygundur. 
Fabius MRI, hacim ve basınç kontrollü, basınç destekli ve SIMV/PS 
dahil olmak üzere tüm önemli ventilasyon modlarını parmaklarınızın 
ucuna getirir. YBÜ'ye benzer bir performansla ventilasyon yapmanıza 
olanak tanıyarak, daha fazla emniyet, güven ve kontrol sağlar ve 
yetişkin, pediatrik ve yenidoğan hastalar için aynı derecede uygundur. 
Dinamik kompliyans kompanzasyonu, taze gaz ayırma ve açılır APL 
tahliye vanası gibi gelişmiş özelliklerle, ventilasyonun nazik, güvenli ve 
hassas olacağından emin olabilirsiniz. Kaçaklara karşı sızdırmaz 
solunum sistemiyle, Fabius MRI'ı düşük akışlı anestezi için bile 
kullanabilirsiniz. Ama bu daha başlangıç. Fabius MRI'ın MRI 
uygulamalarında tercih edilen ventilatör olması için ürün, güçlü 
manyetik alanlarda kullanılacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve 
üretilmiştir. Hatta MR koşullu Fabius MRI, 1,5 ve 3 Tesla'lık MRI 
sistemleriyle birlikte kullanım için test edilmiştir ve tomografi 
ünitesinden 40 mtesla (400 gauss) değerindeki alan kuvvetlerinde 
güvenli bir şekilde çalıştırılabilir. Bu da her türlü kompliyans ve ölü 
alan sorunlarına yol açan ekstra uzun solunum devrelerine bir son 
verir. Artık önemli tanısal prosedürleri daha fazla güven ve emniyetle 
yapabilirsiniz.

D
-2

15
90

-2
00

9



FABIUS® MRI4 |

Entegre 02 (akış tüpü)

Sabit ve ayarlanabilir tutamaklar, kolay 
konumlandırma ve manevra yapma  
olanağı sunar.

E-vent pistonlu Ventilatör

Kompakt Solunum Sistemi

Dräger Sorb CLIC  
absorber

Anestezi Gazı  
Temizleme Sistemi  
(AGSS)

Endotrakeal Aspirasyon  
Ünitesi 

Entegre uyarı ve alarm LED'leri  
(her iki tarafta)

Uçucu anestezik ajan için  
2 vaporizatör bağlantısı

Pim indeksi gaz tüpleri için basınç 
göstergeleri (opsiyonel)

3 büyük çekmece, 1 tanesi kilitli

Merkezi fren, özellikle manyetik alanlarda hızlı ve kolay bir 
kilitleme veya kilit açma güvenliğini etkili bir şekilde sağlar.

Etiket 40 mtesla/400 gauss
Çalışma sırasında MRI  
sistemine olan mesafe
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KOMPAKT SOLUNUM SİSTEMİ “COSY 2.6”

– Clic Adaptörü için hazır durumda (Tek kullanımlık absorber)

– Gelişmiş ergonomi için kısa ve esnek COSY montaj kolu

– Entegre kablo yönetimi

–  MRI ortamınızın en uygun şekilde desteklenmesi ve adaptasyonu 
için sağ ve soldan montaj olanağı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TFT RENKLİ EKRAN 

– Optimize edilmiş parlaklık ve kontrast sayesinde artan görünürlük

– Tek bir ekranla tüm fonksiyonlar kontrol edilir ve ventilasyon izlenir 

– Oksijen monitörizasyonu

– Kontrol ve eğri ekranları arasında geçiş yapma olanağı

– Standart Dräger kullanıcı arayüzü ve kullanımı

ÜST PLAKAYA ENTEGRE EDİLMİŞ  
2 ADET GÜÇLÜ EK LED

– UYARI (sarı yanıp söner) 

– ALARM (kırmızı yanıp söner)

–  Farklı açılardan ve belirli bir mesafeden, örneğin kontrol 
odasından görünürlük
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MRI Odası ve kontrol odası
Operatör kumanda alanından merkezin görünümü. Her şey görünür durumda ve kontrol altında.

YENİ SINIRLAR
Tıp teknolojisindeki modern gelişmeler, tıp felsefesinde de 
değişikliklere yol açmıştır. Birçok disiplinde, tanı ile tedavi arasındaki 
çizgi yavaş yavaş kaybolmaktadır. Entegre yüksek çözünürlüklü 
görüntüleme ve hassas tedaviyi tek bir pakette sunabilmek için, 
“hibrid oda” veya “hibrid ameliyathane” adı verilen yöntemler tercih 
edilmeye başlanmıştır. Bu alanda da Dräger, hastanenizde bu tür bir 
çözüm oluşturmak için gereken teknoloji ve uzmanlığı ile size 
yardımcı olabilir.

ANLIYORUZ
Uzun yıllardır Dräger ürünleri hastane tasarımlarında öyle etkili 
olmuştur ki onlarsız bir yaşam düşünmek artık zordur. Dräger adı, 
dünya genelinde kaliteyi ve yenilikçiliği ifade eder. Bu nedenle, 
hastanenize bir MRI odası eklemeye karar verdiğinizde, Dräger'i 
düşünün. Bir MRI ortamının tasarlanması ve yapımıyla ilgili özel 
zorlukları anlıyoruz. Yeterli kalkanı oluşturma, uygun erişim, 
ferromanyetik malzemeler ve uzman ekipman gereksinimi - anestezi iş 
istasyonları, monitörler ve hatta ampuller gibi unsurların tümü dikkate 
alınmalıdır. Kontrol odasına ilişkin mimari faktörler, hasta bekletme 
alanı, giyinme odaları ve tabii ki tomografi ünitesinin kendisi de 
dikkatle düşünülerek, her türlü durum için olabilecek en iyi iş akışının 
elde edilmesi sağlanmalıdır. Amaç, tüm kısıtlamalara rağmen 
sorunsuz ve etkin biçimde çalışmanıza ve odanızdan en iyi şekilde 
yararlanmanıza olanak tanıyan bir ortam oluşturmaktır.
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Hastaların taşınması
Hastanın MRI ameliyathanesine taşınması
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İndüksiyon Odası
Nöroşirurji MRI ameliyathanesine girmeden önce hastaya anestezi indüksiyonu
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Legend
G = Gases (N2O, O2, Air)
V = Vacuum
AGS = Anesthesia gas scavenging
E = Electrical power circuit(s)
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MRI'ınız  kadar 
        gelişmiş düzeyde anestezi

MRI ORTAMINDA ALAN PLANLAMASI
Günümüzde MRI ortamının anestezi çerçeve yapısı, 
ameliyathanedekinden çok daha farklıdır. MRI'ın anestezi yönetimi, 
sadece benzer ameliyathane gerekliliklerini tekrarlamakla kalmaz. 
Bunun yerine iş akışı tasarımı, bireysel koşullara ve ilgili zorluklara 
göre doğru bir hasta bakımına olanak tanıyan özel olarak hasta 
yoluna ayrılmış bir alan içerir (özellikle yoğun bakım hastaları 
için geçerlidir). Bu nedenle, ameliyathanede uygun miktarda yer 
ayrılması ve en azından cihaz montajına yetecek alan bulunması 
göz önünde bulundurulmalıdır. Birbirinden ayrı hasta hazırlama ve 
iyileşme alanlarına ek olarak, MRI'a giden nakil yolunun tasarımı 
da engelsiz olmalıdır. Olabilecek en kısa yolla erişimin yanı 
sıra, odalar arasında (ör. hazırlama odası, MRT odası, iyileşme) 
genellikle sürgülü kapılarla ayrılan yollar da sedye üzerinde taşınan 
hastaların geçebileceği türde tasarlanmak zorundadır. 

Alan planlaması ve planlama desteğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler, MRI 
ortamlarında alan planlaması ile ilgili ayrı ürün bilgi broşüründe 
bulunabilir.
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Anestezi idame fazı
Nöroşirurji prosedürü sırasında 
kullanılan Fabius MRI.

Nöroşirurji MRI Ameliyathanesi
Anestezi idame fazı MR sekansları sırasında hasta monitörizasyonu
(Anestezi Cihazı, Hasta Monitörü, Şırınga Pompaları)

| 8

BİLGİ DÜNYASINDAN YARARLANMA
Bunu yapabilmek için sadece kendi geniş kapsamlı 
deneyimlerimizle yetinmiyoruz. MRI ortamı için infüzyon 
teknolojisi ve hasta monitörizasyonunda uzmanlaşmış 
güçlü iş ortaklarımızın deneyimlerinden de yararlanıyoruz. 
Mimarlar ve üstlenicilerle yakın bir işbirliği içinde, bireysel 
gereksinimlerinize en iyi şekilde yanıt verecek yüksek 
düzeyde etkili ve ergonomik tasarımlar geliştiriyoruz. 

Özel bir MRI çözümünden yararlanmakla, MR odasına 
nakil ve oda içinde kurulum zamanlarını azaltarak genel 
verimliliğinizi artırabilirsiniz. Buradan kazandığınız zamanı 
daha iyi bir amaçla kullanabilir - tanılama yapabilirsiniz.

TÜMÜNÜ BİR ARAYA GETİRMEK
Sizin için doğru olan MRI çözümünü planlama, oluşturma 
ve çalıştırmada bırakın Dräger size yardımcı olsun. Bu, 
asla pişman olmayacağınız geleceğe yapılan bir yatırımdır. 
Temsilcilerimiz, MRI zorluğunu aşmada en verimli ve etkin 
yanıtı size göstermekten memnuniyet duyacaktır.
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     gelişmiş  düzeyde anestezi
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Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri
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ARTIK SERVİSİNİZ İÇİN DOĞRU TERCİHİ YAPIN: 
DRÄGERSERVICE®

DrägerService, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için 
seçebileceğiniz ve birleştirebileceğiniz geniş çeşitlilikte 
esnek servis seçenekleri sunar – teknik destekten, eksiksiz, 
sabit bütçeli servis sözleşmelerine kadar. Uzaktan Hizmet 
çözümleri, cihazların kullanımda kalma sürelerini artırmaya 
yönelik ek potansiyel sunar.

MRI koşullu aksesuarlar ve sarf malzemelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesinden seçim yaparak, 
Fabius® MRI'ı tam olarak ihtiyacınız olan anestezi çözümünü yaratacak şekilde düzenleyebilirsiniz: 

VentStar® MRI 300

Tek kullanımlık solunum 
devresi; 2 adet yivsiz 
hortum, Y-parçası ve 
LuerLock dirsekten 
oluşur. 

MRI ortamında 
kullanıma uygundur. 

Uzunluk: 
300 cm (118 inç).

Lateks içermez.
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VentStar® MRI (N) 300

Tek kullanımlık 
yenidoğan solunum 
devresi; 2 adet yivsiz 
hortum (Ø 10 mm) ve 
LuerLock özellikli açılı 
Y-parçasından oluşur.

MRI ortamında 
kullanıma uygundur.

Uzunluk: 
300 cm (118 inç). 

Lateks içermez.
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Spirolog® Akış Sensörü

Spirolog Akış Sensörü, 
Dräger anestezi cihazları 
ve ventilatörlerinin 
beslediği hacimsel gaz 
akışını ölçen sıcak telli 
bir sensördür.
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CLIC Absorber 800+

Tek kullanımlık CLIC 
Absorber 800+, 
Drägersorb 800+, 
1,2 l (42,2 fl oz.) ile 
doldurulmuştur.
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TEMEL ÜNİTE
Araba Versiyonu (Taşıyıcı), COSY ile Boyutlar (G × Y × D):  yaklaşık 39 × 55 × 35,5 inç (99 × 140 × 90 cm)
Fabius MRI Arabası (COSY ile) Ek tüpler ve vaporizatörler hariç ağırlık ve yük:  365 lb (165,8 kg)
GÜÇ VE PİL DESTEĞİ
Güç Girişi 100 ile 240 VAC, 50 / 60 Hz, 70 VA, ilave güç çıkışları dahil
Tam şarjlı pillerle çalıştırma süresi >45 dk
ANESTEZİ GAZI BESLEME MODÜLÜ
Taze gaz akış göstergelerinin aralığı 0,0 ile 12,0 L/dk
Toplam taze gaz akış ölçeri 0 ile 10 L/dk
O2 yıkama 87 psi (6 bar) değerinde: maks. 75 L/dk; 41 psi (2,8 bar) değerinde: min. 25 L/dk
Vaporizatör 2 pozisyonlu Dräger bağlantısı (Interlock 2 Sistemi): Dräger Isoflurane Vapor 2000, Dräger Sevoflurane Vapor 

2000, Dräger Halothane Vapor 2000, Dräger Enflurane Vapor 2000
VENTİLATÖR ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
Ventilatör E-vent® Elektronik kontrollü, elektrikle çalışan
Çalıştırma modları Hacim Kontrollü Ventilasyon, Basınç Kontrollü Ventilasyon, Basınç Desteği, SIMV/PS, Manuel Ventilasyon, 

Spontan Solunum
KONTROL GİRİŞ ARALIKLARI
Solunum Frekansı (hız) 4 ile 60 bpm
Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı (PEEP) 0 ile 20 cmH2O (hPa)
İnspirasyon/ekspirasyon oranı (Ti:Te) 4:1 ile 1:4
Basınç sınırlaması (Pmax) 15 ile 70 cmH2O (hPa)
Tidal Hacim (Vt) Hacim Kontrolünde 20 ile 1400 mL, SIMV/PS'de 20 ile 1100 mL
İnspirasyon duraklaması (Tip:Ti) %0 ile 50
SIMV İnspirasyon süresi 0,3 - 4,0 sn
İnspirasyon basıncı (Pinsp) PEEP + 5 ile 65 cmH2O (hPa)
İnspirasyon Akışı (InspFlow) Hacim ve Basınç Kontrol modlarında 10 ile 75 L/dk, Basınç Desteği ve SIMV/PS modlarında 10 ile 85 L/dk
Basınç Destek Seviyesi (PPS) PEEP + 3 ile 20 cmH2O (hPa)
Apne ventilasyonu için min. frekans (Min. Frek.) 3 ile 20 bpm ve “KAPALI”
Tetikleme seviyesi 2 ile 15 L/dk
Entegre Güvenlik Fonksiyonları Duyarlı Oksijen Oranı Denetleyici (S-ORC), bir O2/N2O karışımında minimum %23 O2 konsantrasyonu sağlar. 

O2 taze gaz vanası kapandığında veya O2 akışı 0,2 L/dk'nın altına düştüğünde N2O kesilir. O2 basıncı 1,38 bar 
(20 psi) ± 0,27 bar (4 psi) altına düştüğünde sesli ve görsel (yanıp sönen kırmızı LED) gösterge verilir. Elektrik 
veya batarya arızası durumunda manuel ventilasyon, gaz beslemesi ve ajan beslemesi mümkündür. Pozitif basınç 
tahliye vanası 75 ± 5 cmH2O değerinde açılır. Negatif basınç tahliye vanası -7,5 ile -9 cmH2O değerinde açılır.

VENTİLATÖR MONİTÖRİZASYONU
Monitörizasyon İnspiratuar O2 konsantrasyonunun, solunum frekansının, tidal hacmin (ekspirasyon), dakika hacminin 

(ekspirasyon), tepe hava yolu basıncının, PEEP ve seçilmiş bir ortalama veya plato basıncının sürekli 
monitörizasyonu. Ek olarak, tüm taze gaz akış bilgileri sanal akış tüpleri halinde gösterilir.

Ekspiratuar Dakika Hacmi aralığı 0 ile 99 L/dk
Kontrol Ekranı 6,5 inç (16,5 cm) renkli ekran
SOLUNUM SİSTEMİ VE GAZ BESLEMESİ
Tüm kompakt solunum sisteminin hacmi 1,7 L + balon
CO2  absorberin hacmi 1,5 L (standart) [opsiyon: Hazır Dolumlu Dräger Sorb CLIC absorber, 1,2 litre]
Gaz Kaynağı O2, N2O ve Hava
Gaz Tüpü Boyundurukları Pim İndeksi 
DİĞER
Yazı tablaları Çekilip çıkarılabilen tepsi (standart)
Ek aksesuarlar Salgı aspirasyonu, anestezi gazı temizleme sistemi

TEKNİK VERİLER
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FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Medikal Ticaret ve  
Servis A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan 
Cad. No. 47/10 
34770 Ümraniye – İstanbul
Tel  +90 216 469 05 55 
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com 

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun:  
www.draeger.com/iletişim

DRÄGER FABIUS® MRI


