
Dräger Zeus® IE  
Anestesiakone



• Sallii spontaanit hengitykset milloin vain ja kaikilla hengitysmoodeilla.

• Sisäänhengitysvaiheessa puhallinmoduuli nostaa nopeasti pyörimisnopeutta saavuttaakseen asetetun  

 sisäänhengityspaineen.

• Uloshengitysvaiheessa pyörimisnopeutta alennetaan ylläpitämään kierron virtausta ja PEEP-painetasoa.

• Triggausherkkyys ja triggausvastaus samaa tasoa kuin tehoventilaattoreilla.

• Soveltuu kaikille potilaille vastasyntyneistä aikuisiin.

• Lähes rajoittamaton sisäänhengitysvirtaus:  

 huippuvirtaus 180 l/min.

• Tarjoaa kaikkia niitä yleisestikäytettyjä ventilaatiomuotoja,  

 joita  tarvitaan vaativissa hoidoissa.

• Steriloitavissa autoklaavissa kuumalla höyryllä +134 °C  

 5 minuutin ajan.

“Zeus  IE, innovatiivinen
anestesiatyöasema”

Dräger Zeus® IE on elektronisesti ohjattava uuden sukupolven älykäs 

(TurboVent 2) anestesiakone, jolla voidaan ventiloida potilaita vasta- 

syntyneistä aikuisiin. Zeus® IE on varustettu ainutlaatuisella tekniikalla 

ja ominaisuuksilla. Zeus® IE:n TCA (Target Controlled Anaesthesia) yh-

distettynä suljettuun hengitysjärjestelmään takaa alhaisen kulutuksen 

anestesiakaasujen ja muiden lääketieteellisten kaasujen osalta.

Ventilaattori toimii turbiinin voimalla. Zeus® IE toimii hyvin myös  

low-flow sekä minimal-flow:lla (pienin tuorekaasuvirtaus 0,25 l/min.). 

Zeus® IE:ssä on integroituna anestesiakaasumoduuli sekä spirometria- 

mittaus – erillistä asennusta ei tarvita.

20” väri-/kosketusnäytön monitori muunneltavissa asiakkaan toivomus-

ten mukaan.

TurboVent 2
     -puhallinmoduuli



Standardoidut kosketusvärinäytöt nopeuttavat kouluttamista ja 

vähentävät inhimillisiä virheitä.

TCA:n (Target Controlled Anaestehesia) avulla voidaan määritellä  

tarkkaan anestesiakaasujen uloshengityspitoisuus ja hapen  

sisäänhengityspitoisuus.

Elektroniset haihduttimet.

Hengitysjärjestelmä koostuu vain muutamasta osasta ja sen 

tilavuus yhdessä absorberin kanssa on vain 2,0 litraa.

Lukuisat asennuspaikat ja kiskot auttavat asentamaan  

monitoreja ja IV-pumppuja toiveiden mukaan.

Suljettu hengitysjärjestelmä mahdollistaa, että 

järjestelmään syötetään vain sen verran happea ja  

anestesiakaasuja, mitä potilas käyttää. 

Täysin automaattinen ja ajastettava itsetestaus.

Isot renkaat ja jarrujen keskuslukitus helpottavat siirtämistä.



SVC (Smart Ventilation Control)

SVC on uusi valinnainen ventilointi- 

apujärjestelmä, joka perustuu kliiniseen 

tietämyspohjaan.

SVC:n avulla ventilointia ohjataan aset- 

tamalla hiilidioksidin loppuhengitys- 

pitoisuus ja kone mukauttaa mm.  

hengitystaajuuden ja kertahengitys- 

tilavuuden tavoitteen mukaan.   

Voit asettaa sille kliinisiä tavoitteita, 

(mm. valmistaudu ekstuboimaan) ja 

SVC säätää automaattisesti ventilointi- 

parametrit (mm. hengityspaine ja hen-

gitystaajuus) kohdennetun ilmanvaih-

don saavuttamiseksi.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja laitteesta antavat:

Myyntipäällikkö Anne Vartiainen

puh. 040 450 1417, anne.vartiainen@onemed.com



OneMed Oy, PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
www.onemed.fi, puhelin 020 786 6830, asiakaspalvelu@onemed.com

Laadukasta  
hoitoa 

potilaalle

Alhaisemmat
hoitokulut

Vastuullisesti

Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin
Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppaninamme terveydenhoidon 
toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alahisemmin hoitokuluin. 
Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.


