
Redefinirea anesteziei
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DRÄGER ZEUS®

INFINITY® EMPOWERED

Dräger X-pect® 8120
Ochelari de protecţie

Versatili: Ochelarii Dräger X-pect® 8120. Sunt foarte robuști și se pot
ajusta pentru orice tip de față – cu sau fără ochelari de corectare a
vederii.
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PERIOADĂ PLINĂ DE PROVOCĂRI

În prezent, anestezia modernă se confruntă cu provocări 
importante, cum ar fi numărul sporit de pacienți, costurile în 
creștere și noile intervenții mai solicitante. În acest context, 
fiabilitatea, ușurința în utilizare și eficacitatea tehnologiei medicale 
pe care o folosiți sunt factori care pot avea un impact semnificativ 
asupra rezultatelor terapeutice și rezultatelor economice.

ASISTENŢA PROCESELOR ASIGURĂ EFICACITATEA

Optimizarea proceselor este un factor important în ecuația 
eficacității; o stație de lucru pentru anestezie modernă trebuie 
să facă mult mai multe decât să asigure o terapie de ventilație 
și funcții de monitorizare de excepție. Trebuie să asigure, de 
asemenea, asistență pentru procesele perioperatorii esențiale 
precum pregătirea, documentarea, gestionarea informațiilor, 
procedurile de rutină preoperatorii și postoperatorii, autotestarea 
și întreținerea.

INTEGRAREA ECHIVALEAZĂ CU EFICIENŢA

O stație de lucru pentru anestezie cu adevărat avansată ar trebui 
să vă ajute să planificați și să mențineți nivelul dorit de anestezie 
cu cel mai ridicat grad de siguranță, acuratețe și eficiență posibil; 
în același timp ar trebui să vă asigure acces la toate informațiile 
de care aveți nevoie. Trebuie să includă funcții și competențe de 
monitorizare extinse care vă ajută să luați decizii informate, la timp. 
Probabil un aspect la fel de important este că trebuie să fie și 
extrem de intuitivă pentru a garanta că, în ciuda tehnologiei sale 
avansate, este în continuare ușor de utilizat.
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“Potentialul de a face mai mult”
   Anestezie controlatã în functie de tintã
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STAŢIA DE LUCRU PENTRU ANESTEZIE ZEUS IE - 

SOLUŢIA NOASTRĂ DE TOP PENTRU ANESTEZIE

Dräger Zeus® Infinity® Empowered  vă garantează 
integrarea optimă a diferite produse: asistență 
pentru ventilație, terapie, monitorizare, gestionarea 
informațiilor și asistență pentru procesele decizionale 
în cadrul unei singure soluții de ultimă generație. 
Depășind bariera prezentului în materie de anestezie, 
Zeus IE reprezintă un element tehnologic de referință 
care vă oferă tipul de integrare a sistemelor și de 
control al fluxului de lucru pe care nicio altă stație de 
lucru nu îl poate oferi. Dräger Zeus IE vă ajută să vă 
concentrați asupra pacientului dvs. și nu asupra stației 
de lucru.

ŢINTA NOASTRĂ ESTE CEL MAI RIDICAT NIVEL 

POSIBIL DE EFICIENŢĂ

Zeus IE include tehnologia de anestezie controlată în 
funcție de țintă (TCA - Target Controlled Anesthesia). 
După stabilirea țintelor pentru parametri precum 
concentrațiile expiratorii de anestezic și concentrațiile 
inspiratorii de oxigen,  Zeus IE calculează apoi calea 
cea mai eficientă către reușită, în timp ce senzorii de 
gaz suplimentari și protecțiile inteligente conlucrează 
pentru îmbunătățirea siguranței pacienților.
TCA poate fi utilizată și în asociere cu anestezia în 
buclă închisă, o combinație puternică ce poate reduce 
substanțial consumul de agenți anestezici care implică 
cheltuieli ridicate.

TERAPIE DE VENTILAŢIE FĂRĂ COMPROMISURI

Zeus IE oferă o calitate înaltă a ventilației în sala de 
operații la nivelul ATI. Conceptul inovator al ventilației 
TurboVent2, pe bază de turbină, poate asigura un 
debit inspirator nelimitat, indiferent de modul ventilației 
oferindu-vă în același timp toate avantajele respirației 
spontane și PEEP activ.

FLUX DE LUCRU ȘI REZULTAT  

AL PACIENTULUI ÎMBUNĂTĂŢITE

Zeus IE vă asistă cu funcții inteligente, de susținere a 
procesului decizional, în scopul îmbunătățirii fluxului 
de lucru și rezultatului pentru pacient. Controlul 
inteligent al ventilației (SVC), un sistem de asistență 
a ventilației de excepție, este un sistem de asistență 
bazat pe cunoștințe clinice care adaptează ventilația 
la fiziologie de la intubare și până la detubare. După 
ce ați definit domeniile țintă de valori pentru volumul 
tidal și dioxidul de carbon la sfârșitul expirului, SVC 
contribuie la asigurarea faptului că ventilația se menține 
între aceste domenii de valori. Modul de vizualizare 
integrat SmartPilot folosește modele farmacocinetice 
și farmacodinamice de pacienți pentru a vizualiza și 
estima nivelul de anestezie pentru a susține procesul 
decizional pentru o titrare mai precisă a anesteziei.
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PERFORMANŢELE SISTEMULUI DE VENTILAŢIE

Unitatea cu suflantă de înaltă performanță TurboVent2 
oferă performanțe de ventilație la nivelul ATI, în special, 
pentru modurile respiratorii axate pe presiune și 
respirația spontană.

NIVEL RIDICAT DE INTEGRARE

Zeus® IE este o stație de lucru pentru anestezie 
integrată, de înalt nivel, care susține fluxul dvs. de 
lucru. Combină calitatea și performanțele ventilației din 
cadrul secției de terapie intensivă pentru toți pacienții, 
furnizarea automată de gaze anestezice, monitorizarea 
integrată a pacienților, tehnologiile cu software de 
asistență și de sprijinire a procesului decizional într-o 
singură stație de lucru pentru anestezie.
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CONTROLUL INTELIGENT AL VENTILAŢIEI

Opțiunea controlului inteligent al ventilației (SVC) a 
Zeus® IE poate adapta setările ventilației în funcție de 
obiectivul terapeutic oferit de medic pentru a asigura 
o ventilație de protecție pulmonară, pentru a reduce 
interacțiunile necesare ale utilizatorului și pentru 
a îmbunătăți tranziția de la ventilația controlată la 
respirația spontană.
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INTERFAŢĂ STANDARDIZATĂ PENTRU UTILIZATOR

Zeus® IE include bine cunoscuta interfață pentru utilizator, 
pe care o puteți găsi și în sistemul pentru afecțiuni acute 
Infinity® de monitorizare și ventilatoarele ATI Dräger.
Ecranul tactil de 20” asigură lizibilitatea optimă a 
parametrilor. Interfața standardizată pentru utilizator și 
dispunerea personalizată a ecranului susțin o utilizare 
intuitivă și facilitată a Zeus® IE.

ANESTEZIE CANTITATIVĂ

Modul de anestezie în buclă închisă asigură anestezia 
axată pe țintă și permite înlocuirea cantității exacte de 
O2  și a agentului anestezic care este metabolizat de 
pacient. Aceasta reduce pierderile de gaz la minimum și 
optimizează temperatura și umiditatea gazului inhalat.
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În cadrul Dräger, știm că procesul din sala 
de operaţii nu se rezumă doar la intervenţia 
chirurgicală. Pregătirea, documentarea, 
procesele postoperatorii și întreţinerea sunt, 
de asemenea, componente esenţiale.  
Zeus® IE a fost dezvoltat pentru a vă ajuta să 
vă sporiţi productivitatea perioperatorie – unul 
dintre cei mai importanţi factori pentru crearea 
celui mai rentabil mediu de lucru posibil.

CONTROL ERGONOMIC DISPONIBIL

Parametrii de ventilație, furnizarea de gaz anestezic și 
monitorizarea integrată a pacientului (opțională) sunt clar 
vizualizate și ușor controlate de pe același ecran tactil*. 
O structură a meniului comună, clară și intuitivă facilitează 
utilizarea și vă ajută să simplificați fluxul dvs. de lucru.

GESTIONAREA INFORMAŢIILOR ȘI ASISTENŢA

Accesul la numeroase informații este furnizat prin 
intermediul monitorizării sistemului Infinity pentru afecțiuni 
acute. Acest concept de ecran dublu vă permite să 
accesați informațiile despre pacient fără a întrerupe fluxul 
de date vitale de monitorizare despre pacient.
O bibliotecă integrată a medicamentelor stabilește 
automat valorile implicite, asigură coduri de culoare și 
delimitări ale dozelor.

* Numai cu opţiunea de monitorizare integrată a pacientului
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Dezvoltaţi-vă propria staţie de lucru Zeus® 
Infinity®  Empowered

caz de referinţă Köln

CU MONITORIZAREA SISTEMULUI  

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM 

Când este combinat cu monitorizarea pacientului 
IACS și aplicații IT, Zeus IE oferă un set extins de 
date. Posibilitatea de accesare instantanee ce susține 
generarea de date suplimentare despre pacient, 
imagini de diagnostic sau rezultate de laborator sprijină 
consolidarea datelor pentru a sprijini deciziile terapeutice 
la locul de îngrijire.

CU MONITORIZAREA INTEGRATĂ A PACIENTULUI

Zeus IE are un rol de pionier când vine vorba de 
integrarea sistemului. Cu monitorizarea integrată a 
pacientului opțională, suplimentară ventilației, datele 
despre gazul proaspăt și gazul anestezic, parametrii 
hemodinamici pot fi de asemenea monitorizați pe ecranul 
tactul de 20”. Toate informațiile necesare pentru luarea 
deciziilor sunt disponibile rapid, ajutându-vă astfel să 
îmbunătățiți eficiența fluxului de lucru.

Opțiunea de monitorizare integrată a pacientului permite, 
de asemenea, setarea și monitorizarea parametrilor 
specifici din sala de operații, de exemplu, NMT și BIS, 
prin intermediul aceleiași interfețe pentru utilizator 
pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii. În plus, gestionarea 
inteligentă a alarmei și datele rezultate contribuie la fluxul 
de lucru îmbunătățit, evitând în același timp introducerea 
redundantă de date despre pacient.
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Nu toate opţiunile sunt disponibile în toate ţările.
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SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Medical Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 233 10 60
Fax +40 21 233 11 30
office.bucuresti@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

Producător:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact

Nu toate produsele, funcțiile sau serviciile sunt disponibile pentru vânzare în toate țările.
Mărcile comerciale înregistrate menționate sunt înregistrate numai în anumite țări și nu neapărat în țara în care acest material este emis.
Accesați www.draeger.com/trademarks pentru a găsi starea actuală.


