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CARESCAPE
Портфолио на клиничните аксесоари

 Ventilator R860

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db


Контрол на инфекциите - 

The CARESCAPETM R860 сензора и експирационната клапа са 

налични както за еднократна така и многократна употреба.

Пълен комплект (основен корпус и поточен сензор) 1505-3848-001 1

 Основен корпус(включва воден капан и мембрана) 1505-8568-001 1

1505-3231-001 1

Eднократен комплект за поточен сензор и експирационна клапа 

Eфективност на работния процес- 

1505-3848-000 1

1505-8568-000 1

1505-3231-000 1

Многократен комплект за поточен сензор и експирационна клапа 

Еднократна употреба 

Експирационна
клапа

Сензора за потока е един от най-важните компоненти от 

Вашия вентилатор за интензивна грижа. Той автоматично

проверява потока и налягането в дихателните пътища 250 

пъти за секунда, което го прави окото на Вашия вентилатор.

Продукт Сериен номер Количество

Поточен сензор

Продукт Сериен номер Количество

Пълен комплект (основен корпус и поточен сензор)

 Основен корпус(включва воден капан и мембрана) 

Поточен сензор 

Аксесоарите за еднократна употреба на пациенти могат да 
помогнат за намаляване на риска от замърсяване и да помогнат за намаляване на риска 
от скъпи инфекции, свързани с вентилатора

не се изисква стерилизация или сглобяване, което 
може да доведе до икономия на време и разходи



.

Сериен номер КоличествоВид на пациента     Връзка         

0 15 mm 2106570-012 50

1 15 mm 2106570-013 50

2 22 mm 2106570-014 50

3 22 mm 2106570-015 50

4 22 mm 2106570-016 50

5 22 mm 2106570-017 50

6 22 mm 2106570-018 50

0 15 mm 2106570-011 2106570-029

1 15 mm 2106570-019 2106570-030

2 22 mm 2106570-020 2106570-031

3 22 mm 2106570-021 2106570-032

4 22 mm 2106570-022 2106570-033

5 22 mm 2106570-023 2106570-034

Обдишващи
маски

Дишащите маски са предназначени да канализират газови

смеси към пациента за ръчна неинвазивна вентилация 

през устата и носа. 

Дишащите маски от GE Healthcare са тествани и проверени 

да функционират с вентилатори на GE Healthcare. Продуктите 

се представят оптимално с дихателните системи на GE 

Healthcare, когато е приложимо

Eднократна обдишваща маска

Размер

Новородени

Малки деца

Големи деца
Средни деца

Възрастни

Едри възрастни
Много едри възрастни

Маските за еднократна употреба имат         
предварително напълнена мека 
надуваема възглавница, която може       
да се надува и издува за подобряване    
на уплътнението, за да отговаря на 
анатомичните контури на пациента.

Многократна обдишваща маска

Размер Вид на пациента Връзка Кутия от 1 Кутия от 10

Новородено
Малко дете

Средно дете

Голямо дете
Възрастен

Едър възрастен



D-LITE FLOW сензор

СЕНЗОР ПАЦИЕНТ ИНСПИРАТОРЕН КАПАЦИТЕТ СЕРИЕН НОМЕР   КОЛИЧЕСТВО

D-lite +
150-2000 ml

896952 50

D-lite 733910-HEL 1

Pedi-lite + 5 - 300 ml
15-300 ml*

8001948 50

Pedi-lite 73393 1

2M дължина  3M дължина Количество

• D-lite+ or Pedi-lite+ сензор
• Линия за вземане на газови проби
• Спирометрична тръба

8004381 8004382 20

8002718 M1032634 50

2104297-001 2104297-002 20

2M дължина 3M дължина
890031 884101 5

Спирометрия
За измерване на дихателните газове и белодробната 
механика в дихателните пътища на пациента, продуктите от 
диапазона на спирометрията на пациентите GE Healthcare 
гарантират оптимална работа при влажни условия. Сензорит
е за поток D-lite + и Pedi-lite + имат хидрофилна повърхност и 
са предназначени за използване във влажни условия.

Употреба ЦВЯТ

Възрастен

Дете

Еднократна

Многократна

Еднократна

Многократна

прозрачен

прозрачен

прозрачно жълто

прозрачно жълто

* Диапазон на измерване 15 - 300 ml с E-COV, E-COVX, E-CAiOV, E-CAiOVX модули.

Многократна спирометрична тръба

Продукт

Спирометрична тръба прозрачно жълто 

ЦВЯТ 

ЦВЯТ Количество

Вид пациент

Възрастен

Дете

Възрастен 

Продукт

ИЗКЛЮЧВАЩИ СПИРОМЕТРИЧНИ КИТОВЕ ЗА ХУМИДНИ УСЛОВИЯ

• D-lite++ сензор 
• Линия за вземане на газови проби
• Спирометрична тръба 

D-lite ++ сензорът е предназначен да намали навлизането на 
вода и други течности към линията за вземане на газови проби 
и спирометрични тръби.



Водни капани

Mini D-Fend 8002174 10

D-fend Pro+ M1200227 10

D-fend+ 881319-HEL 10

Линия за вземане на газови проби, PVC/PE

2 m 2097307-001 10

3 m 2097307-002 10

6 m 2097307-003 5

E-CO E-COV E-COVX

D-fend+ X X X

E-sCO E-sCOV E-sCOVX

D-fend Pro+ X X X

E-miniC

Mini D-Fend X

3 m 8090121521

202 m 8090121531

2 m 8090121522

M1200227 8002174

881319-HEL

Мониторинг 
на газовете

Линиите за вземане на проби за газове на GE Healthcare са 
валидирани и стриктно тествани, за да се осигури оптимална 
работа на вашето оборудване GE Healthcare. Водните капани 
в гамата D-FendTM предпазват вашите монитори от

влага, замърсявания и секрети.

D-Fend, D-Fend +, D-Fend Pro + и Mini D-Fend водни капани са посочени 
за използване със следния модул

Продукт ЦВЯТ СЕРИЕН НОМЕР КОЛИЧЕСТВО

Светло Сиво

Зелено

Зелено

Препоръчва се да сменяте капана за вода за всеки нов пациент, всеки път, когато хост устройството ви 
подкани да направите това или на всеки 24 часа.

УПОТРЕБА

Еднократна

ДЪЛЖИНА СЕРИЕН НОМЕР КОЛИЧЕСТВО

УПОТРЕБА ВИД ПАЦИЕНТ ДЪЛЖИНА СЕРИЕН НОМЕР КОЛИЧЕСТВО

Еднократна

Възрастен/дете

Възрастен/дете 

Бебе

* Комплектите за газови адаптери за дихателните пътища се използват само в интензивно отделение.

Линия за вземане на газови проби от дихателните пътища



 СЕРИЕН НОМЕР    КОЛИЧЕСТВО

Верига за възрастен, 1.5m
1.5m циркулатор за възрастни с два накрайника, включващ Y част и рамо за взимане 
на проба

2105488-015 20

2105488-020 20

Inteliflo циркулатор с един накрайник, възрастни 
1.8m циркулатор с два накрайника, включващ рамо за взимане на проба за възрастни 2105488-009 20

Циркулатор за възрастни, 1 воден капан , 1.5m
1.5m циркулатор с два накрайника,включващ , Y част
1x воден капан
0.8m тръба 22F-22F
1x 22M-22M адаптор

2105488-017 20

Нашата гама от дихателни вериги и компоненти за дишане 

предлага стабилни и висококачествени опции както за 

еднократна употреба, така и за многократна употреба.

2066713-001 1

2083208-001 10

Тествано и проверено, дихателните вериги на GE Healthcare

функционират с  GE Healthcare вентилаторите.Продуктите 

се представят оптимално с дихателните системи на 

GE Healthcare, когато е приложимо.

Дихателни вериги

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ 

ПРОДУКТ 

ПРОДУКТ 

 СЕРИЕН НОМЕР  КОЛИЧЕСТВО

 СЕРИЕН НОМЕР    КОЛИЧЕСТВО

 СЕРИЕН НОМЕР  КОЛИЧЕСТВО

ФИЛТЕР ЗА ВЕНТИЛАТОРА

ЕДНОКРАТЕН ЦИРКУЛАРЕН КОМПЛЕКТ

ЕДНОКРАТЕН ЦИРКУЛАТОР С ЕДИН НАКРАЙНИК

ЕДНОКРАТЕН ЦИРКОЛАТОР С ДВА НАКРАЙНИКА

Верига за деца, 1.5m 
Детски 1.5m циркулатор с два накрайника, включващ Y част и 
двойно шарнирно рамо за взимане на проба

Инспираторна защита



PRODUCT PART NUMBER QUANTITY

Patient circuit Adult, 1.5m
Adult 1.5m two limb circuit, including patient Y and elbow with sampling port

2105488-015 20

Patient circuit Pediatric, 1.5m
Pediatric 1.5m two limb circuit, including patient Y and double swivel elbow 
with sampling port

2105488-020 20

PRODUCT PART NUMBER QUANTITY

Inteliflo single limb patient circuit, adult 
1.8m adult single limb breathing circuit, including elbow with sampling port

2105488-009 20

PRODUCT PART NUMBER QUANTITY

Patient circuit, adult, 1 water trap, 1.5m
1.5m two limb circuit, including patient Y
1x water trap
0.8m tube 22F-22F
1x 22M-22M adapter

2105488-017 20

22 M/ 22M 2096533-004 1

22M-15F/15M
2105488-003

10

СЕРИЕН НОМЕР КОЛИЧЕСТВО

22M/15F 2105488-018 50

Прав T-aдаптор - 7,5 mL (Vyaire) 22M/15F-15M 73385-HEL 10

Рамо адаптор- 10 mL (Vyaire) 22M/15F-15M 73386-HEL 10

22M/15F-15M 3090121002 25

Ъгловидна Y-част, за новородени, с CO2 Luer 

заключващ се порт за взимане на проба
2105488-002 10

МНОГОКРАТНИ Y-ЧАСТИ

PRODUCT PART NUMBER QUANTITY

Inspiratory Safety Guard
2066713-001 1

2083208-001 10

Y-части и конектори

Y-части и конектори се използват за съставяне на дихателни 

вериги според вашите нужди. GE Healthcare предоставя 

множество възможности валидирани с GE Healthcare 

вентилатори.

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ 

ПРОДУКТ 

ВИД ВРЪЗКА

ВИД ВРЪЗКА СЕРИЕН НОМЕР    КОЛИЧЕСТВО

СЕРИЕН НОМЕР    КОЛИЧЕСТВО

МНОГОКРАТНИ ВРЪЗКИ

ЕДНОКРАТНИ ВРЪЗКИ

Обикновено политилиеново рамо

Адаптор за дихателни пътища с вътрешто острие

Права връзка за възрастни

Ъгловидна връзка за възрасни



GE Healthcare  предоставя трансформационни медицински технологии 
и услуги, за да отговори на търсенето на увеличен достъп, подобрено 
качество и по-достъпни здравни грижи по целия свят. GE (NYSE: GE) 
работи върху важни неща - страхотни хора и технологии, които поемат 
трудни предизвикателства. От медицински имиджинг, софтуер и ИТ, 
мониторинг и диагностика на пациентите до откриване на лекарства, 
технологии за производство на биофармацевтични продукти и решения 
за подобряване на ефективността, GE Healthcare помага на 
медицинските специалисти да предоставят страхотни здравни грижи на 
своите пациенти.

www.gehealthcare.com.

Продуктът може да не е наличен във всички страни и региони. Свържете се с представител на GE Healthcare за 

повече информация.

Данните подлежат на промяна.

GE, монограмата на GE, въображението на работното място, D-Fend и D-Lite са търговски марки на General Electric 
Company.

* Всички други търговски марки на трети страни са собственост на съответните им собственици.

Възпроизвеждането под каквато и да е форма е забранено без предварително писмено разрешение от GE.

Нищо в този материал не трябва да се използва за диагностициране или лечение на някакво заболяване или състоян
ие. Читателите трябва да се консултират с медицински специалист. 

© 2020 General Electric Company. Всички права запазени.
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