
Dräger Fabius Plus
Anestezi Çalışma İstasyonları

Kaliteli ventilasyonu, kullanım ve bakım kolaylığını, açık mimarinin sunduğu
genişletme olanaklarıyla birleştirin. Dräger Fabius Plus, kaliteli ventilasyonu
artan esneklik ve entegrasyon kapasitesiyle birleştirir. Dräger Fabius
Plus cihazınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda çok çeşitli opsiyonlar ve
aksesuarlarla donatabilirsiniz.



Avantajlar
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Sürücü gaz olmadan güçlü ve doğru ventilasyon

Fabius Plus, elektrikle çalışan e-vent ventilatörümüz sayesinde tahrik gazına gerek kalmadan YBÜ kalitesinde
performans sağlar. Yüksek düzeyde doğruluk sunan bu pistonlu ventilasyon, hem yetişkin hem de pediatrik
hastaların tedavisine uygundur. Fabius Plus size tüm önemli ventilasyon modlarını sağlar ve iki vaporizatörle
donatılabilir. Özellikle düşük akışlı anestezi için tasarlanmış harici kompakt solunum sistemi (COSY) çok az
sayıda parçadan oluşur ve temizleme için hızla sökülebilir. Fabius Plus ayrıca CLIC-Absorber ile
de uyumludur.

Gelişmiş güvenlik özellikleri

Dräger Fabius Plus taze gaz ayırma, dinamik kompliyans kompanzasyonu ve Basınç Destek modları için yedek
ventilasyon gibi daha fazla güvenlik ve rahatlık sağlayan gelişmiş, opsiyonel özelliklerle donatılmıştır. Hızlı
başlatma özelliği; sistem gücü kapalıyken, çalışma istasyonu bekleme modundayken veya henüz açılırken bile
manuel ventilasyona olanak tanır. Merkezi gaz beslemesinde bir sorun oluşsa dahi Fabius Plus, geçici olarak
otomatik ventilasyona devam etmenizi sağlayacaktır.

Kapsamlı bilgi yönetimi

Entegre 6,5 inç yüksek görünürlükte ekranı (opsiyonel olarak renkli ekran) ve gaz akışı ölçümü için mekanik gaz
akış tüpleriyle Dräger Fabius Plus size çok çeşitli önemli parametreler hakkında net ve kapsamlı durum bilgileri
sunar. Veriler aynı zamanda harici monitörlere veya Hasta Veri Yönetim Sistemleri (PDMS) ile diğer analizler için
dışarıya da aktarılabilir.

Modüler açık mimari ve bağlanabilirlik

Modüler tasarım konsepti sayesinde Fabius Plus cihazınızı Dräger Infinity® monitörler ve hatta üçüncü taraf
ekipmanları dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede ek parça ve aksesuarlarla donatabilirsiniz. İster
hemodinamik monitörizasyon, isterse de gaz monitörizasyonu veya spirometri olsun Fabius Plus, ihtiyaç
oluştuğunda kapasitenizi genişletme opsiyonu sunar. Fabius Plus gelişmiş bağlanabilirlik özelliği sunar ve
hastane bilgi sisteminize entegrasyona hazırdır.

İş akışınıza göre tasarlanmıştır

Esnek konumlandırma çözümleri sayesinde Fabius Plus cihazınızı duvara, tavana ve hatta sarf malzemeleri ve
aletler için büyük çekmeceler içeren yüksek manevra kabiliyetli bir arabaya bile monte edebilirsiniz.



Sistem parçaları
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Dräger Vapor 2000 ve D-Vapor

Dräger vaporizatörleri 50 yılı aşkın bir süredir kalite konusunda kriterleri
belirliyor. Dünya genelinde doktorların ve hemşirelerin güvendiği kalite:
bugüne kadar 400.000'in üzerinde cihaz dünyanın çeşitli hastanelerine
satıldı.
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Vamos Ailesi

Genişletilebilir Vamos Ailesi, bugün için gaz monitörizasyonu çözümü
sunarken, ilerisi için de seçeneklerinizi açık bırakır. CO2 ve SpO2'ye ek
olarak monitörizasyon kapasitenizi en sık kullanılan beş anestezi ajanını
ve N2O'yu içerecek şekilde genişletebilirsiniz.
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Scio Four Ailesi

Bir bakışta O2, CO2, N2O ve uçucu anestezik ajanlar:
Scio Four Ailesi ihtiyacınız olan her yerde bir Infinity monitör ile birlikte
kullanılabilir.

M
T-

88
50

-2
00

6

Infinity Delta

Delta çoklu parametre monitörüyle ayrı nakil monitörlerine gerek
kalmadan yetişkin, pediatrik ve yenidoğan hastalarınızı hem yatak
başında hem nakil sırasında kesintisiz izleyebilirsiniz. Hastane genelinde
tüm hasta akutluk düzeylerini destekler.



Aksesuarlar
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Drägersorb Soda Lime

Yüksek güvenlik 1, 2 ve CO2 emilim kapasitesi. Soda lime, kapalı devre
solunum sistemleriyle birlikte kullanılan solunum anestezi makinelerinde
CO2 emilimi için çok önemlidir. Ancak klasik soda lime, Bileşik A ve
karbon monoksit üretebilir.
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WaterLock 2

Hassas gaz ölçümü için kusursuz koruma. Dräger WaterLock 2, çoklu
gaz sensörünün içine su girmesini güvenli bir şekilde önler. Dräger
tarafından WaterLock 2 için geliştirilen membran teknolojisi, bakterilerin
veya mikropların gaz ölçüm sistemine girmesini engeller. WaterLock 2'yi
boşaltmak da güvenli ve kolaydır – bu da kullanım ve hijyen açısından
ilave bir avantaj sunar.
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Solunum Sistemleri ve Aksesuarları

Tek seferlik kullanımlar için vazgeçilmez deneyimini sunar.



İlgili Ürünler
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Dräger Fabius plus XL

Dräger Fabius plus XL, kendisini kanıtlanmış Alman mühendisliği ile
yüksek performanslı ventilasyon terapisini bir araya getirir. Ölçeklenebilir
tasarım konseptleri sayesinde, şu anda istediğiniz kalitede çalışma
istasyonunu, gelecekteki hedef ve ihtiyaçlarınızdan uzaklaşmadan
seçmenize olanak verir.
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Dräger Fabius Tiro

Çeşitli uzman ortamlarda kullanım için tasarlanmış kompakt fakat tam
özellikli anestezi çözümüyle, en küçük alanlardan bile en iyi şekilde
yararlanın.
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Dräger Fabius GS premium

Dräger Fabius GS premium kullanımı kolay, yüksek verimli ve gelecek
için hazır bir anestezi çalışma istasyonudur. Modüler bir mimari ve
geniş ventilasyon özellikleri yelpazesi ile birlikte güçlü bir tasarıma
sahiptir. Fabius GS premium ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde
kişiselleştirilebilir.
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Dräger Fabius MRI

Özel olarak MRI ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanan Dräger
Fabius MRI anestezi sistemindeki modern ventilasyon özelliği ile MRI
ünitenizin tanısal özelliklerini geliştirin.



Teknik Veriler
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TEMEL ÜNİTE

Boyutlar (G x Y x D)
Araba Versiyonu (Taşıyıcı), 2 Vaporizatörlü COSY ile Yakl. 35,8 x 55 x 30,3 inç (91 x 140 x 77 cm)
Duvar/Tavan Versiyonu, 2 Vaporizatörlü COSY ile Yakl. 33,5 x 28,7 x 19,7 inç (85 x 73 x 50 cm)

Ağırlık ve yük
Fabius Plus Araba (COSY ile), ek tüpler ve vaporizatörler olmadan 242,5 lb (110 kg)
Duvar ve Tavan Montajı (montaj braketi ile) 152,1 lb (69 kg)

Güç ve pil desteği
Güç Girişi 100 ile 240 VAC arasında, 50/60 Hz, 70 VA
Tam şarjlı pillerle çalıştırma süresi En az 45 dakika (en fazla 120 dakika)

ANESTEZİ GAZI BESLEME MODÜLÜ
Taze gaz akış göstergelerinin aralığı 0,0 ile 12,0 L/dk arası
O2 yıkama 87 psi'de maks. 75 L/dk (6 kPa x 100):
Vapor montaj parçası En fazla iki adet Dräger (Otomatik Ayırma/Kilitleme) veya

Selectatec® Vapor opsiyonel ek Dräger (Otomatik Ayırma/
Kilitleme) veya Selectatec Vapor bekletme tutucu

VENTİLATÖR ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
Ventilatör E-vent® Elektronik olarak kontrol edilen, elektrik ile çalışan
Çalışma modları Hacim Kontrollü Ventilasyon

Basınç Kontrollü Ventilasyon (opsiyonel)
Basınç Desteği (opsiyonel)
SIMV/PS (opsiyonel)
Manuel Ventilasyon
Spontan Solunum

Kontrol giriş aralıkları
Solunum Frekansı (hız) 4 ile 60 bpm arasında (1/dk)
Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı (PEEP) 0 ile 20 cmH2O (hPa) arasında
İnspirasyon/ekspirasyon oranı (Ti:Te) 4:1 ile 1:4 arasında
Basınç sınırlaması (Pmax) 15 ile 70 cmH2O (hPa) arasında
Tidal Hacim (Vt) Hacim Kontrolünde 20 ile 1.400 mL arasında

SIMV/PS'de 20 ile 1.100 mL arasında
İnspirasyon duraklaması (Tip:Ti) %0 ile 50 arasında
SIMV İnspirasyon süresi 0,3 – 4,0 sn
İnspirasyon basıncı (Pinsp) PEEP +5 ile 65 cmH2O (hPa) arasında
İnspirasyon Akışı (InspFlow) Hacim ve Basınç Kontrol modlarında 10 ile 75 L/dk arasında

Basınç Desteği ve SIMV/PS modlarında 10 ile 85 L/dk arasında
Basınç Destek Seviyesi (PPS) PEEP +3 ile 20 cmH2O (hPa) arasında
Apne ventilasyonu için min. frekans (Frek. Min.) 3 ile 20 bpm arasında ve "KAPALI"
Tetikleme seviyesi 2 ile 15 L/dk arasında
Entegre Güvenlik Fonksiyonları Hassas Oksijen Oranı Denetleyici (S-ORC), O2/N2O karışımında

en az %23 O2 konsantrasyonunu garanti eder.
O2 taze gaz valfi 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) sinyal verilir.
Elektrik veya pil arızası durumunda manuel ventilasyon, gaz
beslemesi ve ajan beslemesi mümkündür.
Yüksek Basınç Tahliye Valfi 75 ±5 cmH2O (hPa) değerinde açılır.
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Negatif Basınç Tahliye Valfi -8 ±2 cmH2O (hPa) değerinde açılır.

Ventilatör monitörizasyonu
Monitörizasyon İnspiratuar O2 konsantrasyonu (opsiyonel), solunum sıklığı, tidal

hacim ekspirasyonu, ekspiratuar dakika hacmi, tepe hava yolu
basıncı, PEEP ve seçilen bazı ortalama veya plato basınçlarının
sürekli monitörizasyonu.

Ekspiratuar Dakika Hacmi aralığı 0 ile 99 L/dk arasında
Kontrol Ekranı 6,5 inç (16,5 cm); siyah/kehribar (renkli mod seçeneği)

SOLUNUM SİSTEMİ
Opsiyonel solunum sistemi ısıtıcısı var
Tüm kompakt solunum sisteminin hacmi, emici dahil, hortumlar
hariç, torba hariç

1,7 L

CO2 emicinin hacmi Standart: 1,5 L tekrar kullanılabilir kanister, Opsiyon: 1,2 L
önceden doldurulmuş Drägersorb CLIC absorber

Montaj döner kol üzerinde, sol veya sağ, yüksekliği ayarlanabilir

GAZ BESLEMESİ VE BAĞLANTISI
Gaz Beslemesi O2, N2O, Hava / O2, Hava / O2, N2O
Tüp Boyundurukları (opsiyonel) O2, Hava / O2, N2O – pim-indeks askı boyundurukları

DİĞER
İletişim Arabirimi 1 RS-232 standart
Protokoller Vitalink ve MEDIBUS
Aktarılabilen veriler Tüm alarmlar, basınç, O2 ve hacim verileri, ventilasyon ayarları,

akış eğrisi ve basınç eğrisi
Yazı tablaları Çekilip çıkarılabilen tepsi (standart), kapaklı tepsi (opsiyonel)
Ek aksesuarlar Anestezi gazı temizleme sistemi (AGSS), endotrakeal emme

ünitesi, entegre yardımcı oksijen akış ölçeri, yardımcı taze gaz
çıkışı (A-Cone), düşük akış kiti, elektrik prizi şeridi



Notlar
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FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

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

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

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