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Astral’i Takdim Ediyoruz
ResMed’in Astral ventilatörü kullanım, çok yönlülük ve verimlilik kolaylığı için inşa 
edilmiştir. Bu yetişkin ve pediatrik hastalar için uygun tedavi modları paketi sunuyor 
ve invaziv ve non-invaziv uygulamalar için kaçak ve valf ventilatör mükemmelliğini 
sunuyor.

•	 Yenilikçi Tasarım
Astral bakımı hızlı ve kolay olması için minimal parça ve bileşen gerektirecek 
şekilde dizayn edilmiştir.

•	 Düşük Maliyet
Arıza süresini azaltılmış, uzun servis aralıkları ve çok yönlü tedavi seçenekleri ile 
zaman ve maliyet verimliliği en üst düzeye çıkartılmıştır bu da daha az cihazlar 
anlamına gelir.

•	 Esnek Servis Çözümleri
ResMed’in kapsamlı servis ve bakım planlarından birini seçerek Astral filosunun  
sağlığının devamını sağlar.



Daha fazla 
özgürlük
Astral mobilite çantası düzgünce aksesuarları 
ile birlikte cihazı tutar. Kullanıcı arayüzü 
çantanın transparant panelinden kontrol 
edilebilmekte ve geniş ve rahat omuz askıları 
sayesinde kolayca taşınabilir bununla birlikte 
ek askılarda tekerlikli sandalye montajını 
kolaylaştırmaktadır.

Güvenli  
bakım
ResMed’in Hastane Aracı herhangi bir hastane 
veya klinik ortamında Astral taşımak için dizayn 
edilmiştir. Orta konsolda bulunan medikal güç 
şeridi sayesinde tek bir kablo ile bütün elektrikli 
cihazlar çalıştırılabilir.

Etkinlik  
tasarımı
ResMed’in Remote Alarm II  ile başka bir oda, 
koğuş ya da merkezi izleme istasyonundan 
alarmları izleme kolaylığı sağlar. Bakıcıların 
hasta güvenliğini tehlikeye atmadan hastanın 
yanından huzurlu ve özgürce uzaklaşma imkanı 
sunuyor.

Eksiksiz bir solunum sistemi 
Astral - tam da hastanızın solunum yolunda olacağı
gibi - ventilatör ile ilişkili komplikasyon riskini azaltmak
ve havayı aktif olarak koşullamak için HumiCare™
D900 ısıtılmış nemlendiriciye kolayca bağlanmaktadır.



Etkinlik tasarımı
Envanter yönetiminin basitleştirilmesi
İnvaziv ventilasyondan non-invaziv ventilasyona, tekli devrelerden 
çiftli devrelere, Vented maske, Non-Vented maske, ağızlık veya 
Trakeostomi ile görevini gerçekleştirir... Astral çok çeşitli ventilasyon 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Eğitim ve hasta bakımı sırasında zamandan 
tasarruf
Astral, sizin ve ekibinizin hastalara odaklanabilmesine imkan 
tanıyacak şekilde zamandan tasarruf sağlar.
Astral’in sezgisel arayüzü ve kolay çalıştırılması eğitim baskılarını 
hafifletebilir ve eğitim süresini mümkün olduğunca kısaltabilir. 
Kullanıcı dostu menüleri ile sağladığı kolay navigasyon sayesinde, 
hızlı ve güvenli şekilde ayarlanabilir.

Bakım kolaylığı
Kolay bakım Astral’in içinde inşa edilmiştir.
Pnömatik blok, cihazın aksama süresini kısaltacak ve maliyet 
etkinlikleri arttıracak şekilde, bir saha içi bakım sırasında veya 
bakım merkezinde hızlı ve kusursuz şekilde temizlenebilir.

Güvenli bakım
Çok yönlü tedavi seçenekleri
Astral çok yönlü seçenekler sunmaktadır - invaziv ve
non-invaziv uygulamalar için kaçak ve valf ventilasyonda
kusursuzluk ve her çeşit erişkin ve pediatrik hastaya
uyumlu geniş bir terapi modu yelpazesi bulunmaktadır.

Basit hasta kurulumu
Astral’in sezgisel arayüzü, önceden ayarlanabilir
programları ve kurulum asistanı hızlı ve doğru bir hasta
kurulumuna izin vermektedir. Hızlı bağlantılı devreler
hastanede ve evde devre sorunlarını azaltmaktadır.

Kolay monitörizasyon
Gerçek zamanlı dalga formları ve hasta bilgileri,
doğru kurulumun sağlanması ve hastanın durumunun
takip edilmesi amacıyla büyük renkli dokunmatik
ekranda görüntülenmektedir. FiO2 ve SpO2 terapi
tablosunu tamamlamak için entegre edilmiştir.

Daha fazla özgürlük
Uzun pil ömrünün verdiği gönül rahatlığı
Astral ventilatörler hastanın daha özgür olmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Dahili ve harici pil kombinasyonu 24 saate 
varan* bir çalıştırma süresi sağlamaktadır. Günlük aktivitelerin 
planlanması daha kolaydır çünkü Astral saatler geçse de çalışmaya 
devam edecek güce sahiptir.

Taşınabilirlik özelliği ile pil kapasitesinin
dengelenmesi
En pratik anlamıyla taşınabilirlik, pil çalışma süresi ve ventilatörün 
ağırlığı ve taşınabilirliği arasında denge gerektirmektedir. Sekiz 
saatlik bir dahili pil içeren 3.2 kg ağırlığı ile, Astral en üst düzeyde 
taşınabilirlik için sınıfında lider konumda bir ağırlığa bağlı güce 
sahiptir.

Sessiz tasarım
Modern tasarım hastalarınıza arka planda sessizce duran şık, 
sessiz bir yaşam desteği cihazı sunmaktadır.

* 8 saatlik dahili Batarya ve iki adet 8 saatlik harici batarya ile.

Tam bir mod yelpazesi sunarak hastanın durumunun
ilerlemesi ile çok yönlü terapi seçenekleri sunmaktadır.



Yerleşik Öğrenme Devresi özelliği ventilasyonu optimize etmek ve maskede
doğru basıncı ve akımı uygulamak için devredeki direnci değerlendirmekte
ve kompanse etmektedir.

Gerçek zamanlı basınç ve akım dalga formları büyük dokunmatik
ekranda temel terapi parametrelerini görüntülemektedir.
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Astral özellikleri

Vsync TiControl NIV+5 TriggerLearn Circuit
Devre Öğren

Harici
Batarya

Alarm USB ResMed
motor

Havayolu
Onaylı

Dahili
Batarya

Hastane Mobil Patoloji
Varsayılanları

Değiştirilebilir
Program

EvYetişkin Pediatri İnvazivNon-invaziv

Astral Taşıma Çantası 
27917

Teknik özellikler Astral 100 Astral 150

KULL ANIM EN DİK ASYONL ARI
5 kg’nin üzerinde hastalar için

Yaşam Desteği
5 kg’nin üzerinde hastalar için

Yaşam Desteği

DEVRE

Kaçaklı tekli devre • •

Valflıtek devre • •

Çift devre •

TERApI

Valf devresi terapisi:
CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV

• •

Kaçak devre terapisi:
CPAP, ST, PAC

• •

Manuel solunum •

Derin solunum (recruitment) • 

pne ventilasyonu Hacim ve basınç Hacim ve basınç

Önceden ayarlanmış programlar 2 4

BASI Nç ARALIğI VE AYA RLAR

Uygulanan Basınç (cm H2O)
2–50 (kaçak devre)
0–50 (valf devresi)

2–50 (kaçak devre)
0–50 (valf devresi)

Uygulanan Tidal Hacim (cm H2O)
Erişkin: 100 ila 2500 mL
Pediatrik: 50 ila 300 mL

Erişkin: 100 ila 2500 mL
Pediatrik: 50 ila 300 mL

Solunum hızı
Erişkin: Kapalı, 2 ila 50 bpm

Pediatrik: Kapalı, 5 ila 80 bpm
Erişkin: Kapalı, 2 ila 50 bpm

Pediatrik: Kapalı, 5 ila 80 bpm

VERI

SpO2 monitorizasyonu Opsiyonel Opsiyonel

FiO2 monitorizasyonu Opsiyonel •

25 Hz basınç ve akım ile 7 günlük yüksek çözünürlüklü veriler Ekranda görüntüleme ve indirme Ekranda görüntüleme ve indirme

365 günlük özet veriler Ekranda görüntüleme ve indirme Ekranda görüntüleme ve indirme

ALARMLAR
Bağlandığında FiO2 ve SpO2 da dahil olmak üzere geniş bir ayarlanabilir

alarm yelpazesi mevcuttur.

BOYUTLAR

Ağırlık 3.2 kg 3.2 kg

Boyutlar (U X A X Y) 285 mm x 215 mm x 93 mm 285 mm x 215 mm x 93 mm

Dahili pil
Lityum-iyon pil,

14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh.
8 saat çalıştırma süresi

Lityum-iyon pil,
14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh.
8 saat çalıştırma süresi

Ses gücü seviyesi 43 ± 3 dBA‡ 43 ± 3 dBA‡

Ses basıncı seviyesi 35 ± 3 dBA‡ 35 ± 3 dBA‡

IEC 60601-1 SINIfLANDI RMA LARI: 
Tıbbi elektrikli ekipman - temel güvenlik ve temel
performans için genel gereklilikler.

Sınıf II (çift yalıtım) Tip BF
Sürekli operasyon

Oksijen ile kullanıma uygun

AKSESUARL AR

Swift™ FX    Mirage™ FX   Quattro™ Air 

Harici Batarya 
27918  

 HumiCare D900 
18404 (UK) 

Astral Masa Standı 
27915

Uzaktan Alarm II
ROW 27902
(kablo dahil değildir)

Uzaktan Alarm II Kablosu
2 m 27904,
5 m 27905,
10 m 27906,
20 m 27907

QuickConnect ile 22
mm’lik tekli smooth bore
solunum devresi

Puls Oksimetre  
22305

Hastane El Arabası 
27914

‡IEC80601-2-12:2011’e göreölçülen şekilde
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