A mais alta tecnologia em ventilador microprocessado
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O Ventilador RTC e360br incorpora o melhor da tecnologia com um foco no cuidado do paciente.
Com um painel de controle intuitivo, interface gráfica de usuário integrada com sistema de toque na tela, tamanho compacto, e opcionais já incorporados, o e360br está pronto para satisfazer suas necessidades para o tratamento de seus pacientes. Além disso,
o e360br foi construído numa plataforma de mais baixo custo na sua classe, o que significa uma grande economia durante toda a
vida do equipamento.
Fácil de ser configurado, o e360br tem todas as características que você espera e mais:
• Ventilação Não Invasiva - disponível em qualquer modo
• Compensação Automática de Vazamentos
• Ajuste Automático de Slope/Rise
• Ajuste Automático e Manual de Critério de Ciclagem
• Válvula Expiratória Aberta para BPRV - Ventilação Bifásica com Liberação de Pressão
• Modo Dual - Volume Alvo para Pressão Controlada/Pressão Suporte
• 360º de Visão da lâmpada de Alarme & alarmes priorizados para segurança essencial
• Histórico de Eventos - registro de até 1000 alarmes & mudanças de parâmetros
• Condição de Espera (Standby) - para pré-ajuste de parâmetros e verificações pré-uso
• Possibilidade Monitorização remota e auxiliar
• Auto teste diagnóstico e Verificação de Circuito
• Sistema de desconexão programada para aspiração com detecção automática de re-conexão ao paciente
• Sistema TTA (toque-gire-confirme) de seleção, para ajuste e confirmação dos parâmetros, evitando erros acidentais durante a configuração
•Sensor de exalação aquecido embutido e de fácil acesso.
A Interface Gráfica de Usuário (GUI) integrada do e360br fornece acesso para dados abrangentes de monitorização numérica e diagnóstica. Navegar pelas telas é rápido e fácil e os dados podem ser utilizados para determinar o melhor para o cuidado do paciente.

Disponível hoje, o e360br é a melhor opção para a sua unidade e para os seus pacientes.

O e360br é um ventilador que pode fornecer um suporte ventilatório clinicamente efetivo num custo acessível desde o início e durante a vida do equipamento.

Características Especiais
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1 - 360º de alcance visual do alarme.
2 - Interface gráfica com usuário integrada com dados numéricos e funções
avançadas através de navegação na tela.
3 - Sistema de desconexão programada para aspiração com detecção automática
de re-conexão ao paciente.
4 - Acesso direto aos parametros ventilatórios.
5 - Sistema de ventilação não invasivo integrado aumenta a versatilidade do
ventilador com o sofisticado sistema de compensação de vazamentos.
6 - Sistema TTA para seleção, ajuste e confirmação dos parâmetros, evitando
erros acidentais durante a programação.
7 - Sensor de exalação aquecido embutido e de fácil acesso.
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