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 Диханн

новона
 Диханн
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підтрим
 PRVC A 

підтрим
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а вдиху 0 ‐ 1
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иху 0 ‐ 60 с
,1 ‐ 20,0 л /
1% ‐ 100% 
ст. 
,0 сеунд 
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 Тиск на
 Пік по п
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 Підтрим
 Позити
 Чутлив
 Концен
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 Низьки
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жувача 
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ніж 50 дБ н

ти з автома
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нео
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Bellavis
цієнтів.  В  по
ерфейс  ко
фігурації 

обхідні для 
вильні  нал
єднує  всі 
тосувати.  К
ратом Bell
ин.  Додат
ращують я

Bellavis
доношених 
ьовий  об’
ичення 0 2
мфортне ве
Режими ве
 Контро

S/T, Т; 
 Контро

обмеж
 Неінваз

А/С, „ P
 Об’єм в
 Компен

автома
 Інтерфе

виклик
 Розмір
Параметри
 Дихаль
 Дихаль
 Частота
 Частота
 Час вди
 Інспіра
 Максим
 PEEP (с
 Ставлен
 Межа т
 Середн
 Чутлив
 Чутлив
 Максим
 Збільш

inspirat
 FiO2, в 
 Чутлив

потік 

Bellav

sta  ‐  ліде
оєднанні  з
ристувача 
робочого 
  вашої пов
лаштування
статичні 

Компактни
avista під  ч
ткові  прогр
кості Bellav
sta може б
малят,  но
єм  венти
2 та пСРАР,
нтилюванн
ентиляції: 
оль тиску: C

оль об’єму: 
енням тиск
зивні режи
PC‐SIMV, „ P
вдиху: 40‐2
нсація вито
тична комп
ейси: 2xRS 
к медсестри
и (ШхВхД):
и вентиляц
ьний об'єм 
ьний об'єм 
а подихів (д
а дихання в
иху, (сек.): 0
торна пауз
мальний по
м.Н2О): 0 ‐
ння часу вд
тиску на вд
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ість тригер
ість тригер
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tory time, ≥
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функції  т

ий  дизайн 
час перемі
рамні  реж
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бути додатк
овонародж
ляції  від 
, забезпечу
ня. 

CPAP, PCV, Р

VCV, V‐A/C
ку) Р‐АС, „ P
ими: CPÄP, 
PSV, „ nCPA
2500мл; 
оку: автома
пенсація на
232, локал
и, С02, Sp02
 350x220x3
ції 
(дорослі / 
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це  автоном
ач з  інтегро
альною  тр
к  дихальн
х  та лікувал
та  через 
й інтерфейс
і  високого 
15 кг)  та О

ей старшого
отік, що по
атура газу,
%...100%, в
ений  для  б
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віку 
ож 4 

від 2 
ється 

має  в 
Може 
ними 

м 

ихальних ш

увати. 
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нкціональн
ціями, необ

Стандартн
 12.1 '' е

відобра
EtCO2),

 ЕКГ, Sp
темпер

 6 типів 
 7 канал
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их  можлив
бхідними в 

а комплек
екран, розд
аження до 
, 
O2, NIBP, ч
ратури тіла 
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ні та мають 
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ичне  ліжко
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нальне ліж
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приналежн
риклад, ви

ra Plus, еле

5 мм

1 мм

‐ 815 мм

кг

кг
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ньої частин

Futura Pl

2225 мм 

2001 мм 

425 ‐ 815
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ложа.   
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 LED‐ди
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 У спеці
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ий модуль 
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сть до 5 л во
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у температу
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лок управлі
бражає пот
у температу
становок ко
а сигналізац
жень кори
.                    

стійкий на
тчики всере

оди 
атчик всер
стійкого ме
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оділяє тепл
ежневим е
ійких матер

еню на зас

еціальної м
від скочува
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зових і баг

онародж

изначена д
оджених  з
х нею ускла
ературу.   
ли,  відділе
ерблок, дит

овляті зайня
ефект 
уру протяго
дами спрац
ь будь‐який
аторазових

ння 
точну і зад
уру протяго
ористувача
ція, самоте
стувача 
                    

 розрив і д
едині нагрів

едині водя
дичного ПВ
             

сть водяног
о 
фектом 
ріалів 

тібці‐блиск

медичної т
ння з водя
жа 
аторазових

жених «РА

для швидк
з  метою 
аднень. До

ення  для  н
тячі лікарні

яти зручну 

ом 24 год
цювання тр
й перегрів 
х чохлів дл

ану темпер
ом 24‐х год
а 
естування  п

             

до обробки 
вального м

яного матра
ВХ‐

го матраца

кавки поміщ

канини 
ного матра

х чохлів (оп

АМОНАК‐

кого,  ефект
попередж
одатковий 

новонарод
 та поліклін

фізіологічн

ривог і 
матраца 
я дитячого

ратуру 
дин 

при включе

дезінфікую
модуля 

аца 

а 

щаються во

аца 

пція)  

01», ТАХА

тивного 
ення  і 
обігрів 

джених, 
ніки.       

ну 

 

енні і в про

ючими засо

одяній матр

АТ (Білор
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обами 

рацик і наг
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білітації, оп
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 Рівном
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 LED‐ди
 Підтрим
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 Звукова
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Нагрівальни
 Тонкий
 Темпер
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елева плас
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 Володіє
 Відсутн
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Система

ма  «РАМО
обігріву 

я  та  лік
до‐, інтра‐ 
ування:  Оп
пікові відд

сті системи
мує задану
ірно розпо

ма оснащен
ізації, що в
й нагріваль

щувати сист
ким нахило
ивість вибо
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теми обігрі
есорний бл
сплей відо
мує задану
я пам'яті ус
а і світлова

ма поперед
ий модуль 
й і гнучкий, 
ратурні дат
и (ДхШ): 16
стина 
ірно розпо
є антипрол
ність розша
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‐ доросли

Діапазон

Дискретн
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а обігріву
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кування  гі
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и обігріву: 
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оділяє тепл
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ом 
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ійких матер

/ частота ж

живлення 

енергоспож
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іпотермії 
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палати  р

уру протяго
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дами спрац
ь будь‐який
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овлення те
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а «РАМОН

на  для  б
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ом 24 год

цювання тр
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заданої тем
ом 24‐х год
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естування п
  

до обробки 
вального м
0 мм 

я однорідн

блоку управ

ного модул

р

емператури

и до темпер

НАК‐03»,

езпечного 
ому  стол
инених  не

  відділенн

ривог і 

дозволяють
а також кр

а розміром

мператури
дин 

при включе

дезінфікую
модуля 

ної структур

вління

ля

и

ратури 39º

ТАХАТ (Б

і 
лі, 
ею 

ня 

ь 
іслах з 

, так і за 

нні і в проц

ючим розчи

ри гелю 

230 ± 23

24 В

100 Вт /

140 Вт /

34 ° С ‐ 

0.1 ° С 

С 90 хв

24 ч

Білорусь) 

цесі роботи

ином 

3 В / 50 Гц 

/ год 

/ год 

39 ° С 
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умо
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3) К
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юди, де здій
АМПИР‐01
 Внутріш
 Перели
 Вливан
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 Введен
Відмінні о
 Ефекти

теплооб
 Підтрим
 Надійн
 Викори
 Постійн
 Швидке
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Теплообмін
 Для еф
 Довжин
 Можли
 Викори
Блок управл
 LED‐ди
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 Кріплен
 Надійн
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ігріву кро
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  апарату  «
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ування: опе
йснюється і
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шньовенни
иванні кров
ння крові та
ння новона
ння поживн
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вний підігр
бмінника 
мка задано
а фіксація м
истання ста
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е і легке кр
рату підігр
нник 
ективного 
на одного в
ивість засто
истання інф
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ція режиму
я пам'яті ус
естування п
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нагріву 
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інфузійно‐т
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рів завдяки
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магістралі 
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оль всіх фун
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нагріву дос
витка магіс
осування 2‐
фузійних ма
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становок ко
при включе
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ить до стій
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ратур 
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на терапія.
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дини на доб
міннику 
 вливання 
ату 
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нів 

боротів маг
оло теплоо
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різних діам

ної темпера

а 
цесі роботи
емператур
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фузійних р
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узійної  те
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нення, викл
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бу 

розчинів б
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и 
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180 

34 ° 
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не б
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мом В / I
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225 
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нією з 
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лення, 

ьний зонди
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т / год
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С ‐ 41,5 ° С 
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зько 2,8 кг 
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и.         

ної поверхн
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ообмінника

0 мм 
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 Довжин
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 LED‐ди
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 Самоте
 Сигнал 
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 Надійн

 

Апарат пі
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інфузійної 

ас захисту в

ні розміри 

рові, кров

МПИР‐01

в,  крові  і  к
я  інфузійн
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ргоспожива

температур

овлення те
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узійної  те
арській  пра
нення, викл
німації,  о
йна терапія

ьний або ен
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дігріву рі
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ї терапії. 
еанімації  т

х розчинів:

ної темпера
юється в діа
жимі темпе
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при 
них 
ерез 

вної 

іву 
34 

     

ції, 
ика 

нні 2‐х маг

                    

виносними

230 ± 23 

40 Вт / го

34 ° С ‐ 4

0.1 ° С

2 хв

24 годин

м ВF / I

IP 23

близько 

ма виносн
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дділення хі

у підігріву і

відображе
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ма виносни

230 ± 23 

40 Вт / го

34 ° С ‐ 4

0.1 ° С

2 хв

24 годин

м ВF / I

IP 23

им виносн
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або кон
розміщ

Н

Н

С

Д

Д

Ч

Ч

Ч

Ч

Т

й компле

лактика  і  л
м
джерела б
ння  і  проф
и  стаціонар
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 Можли
 

арний апа

ктний прил
ння інфузій
т  підігріву
крові, влив
слих,  введ
зонди, інфу
ування:  ст
ерапії.    

апарату під
ління 
сплей для 
ому режим
 кроком 0,
бмінника п
а і світлова
и.                   
й теплообм
ивість розм
мальна шви
користанні
истання інф
ремінь 
щення апар
нсолі, пору
щений паціє
ивість доос

Напруга

Середнє

Діапазо

Дискрет

Час вихо

Час безп

Тип / кл

Ступінь 

Вага бло

арат підіг

лад. Підтри
ної терапії 
у  інфузійн
ання крові
дення  пож
узійної тера
таціонарні 

дігріву інфу

відображе
мі температ
1 ° С, в авто
підтримуєт
а сигналізац
                    

мінник 
міщення одн
идкість пот
 1‐й 

фузійних ма

ату за допо
уч з можлив
єнт 
нащення д

 живлення

є енергоспо

н робочих 

тність встан

оду на тем

перервної р

ас захисту 

захисту 

оку управл

гріву ріди

мує задану
з низькою 
них  розчи
та плазми

живних  роз
апії. 

відділен

узійних ро

ння поточн
тура регулю
о режимі те
ься на рівн
ція, самоте
               

нієї або дво
току 520 мл

агістралей р

омогою фік
вим місцем

джерелом б

я блоку жи

оживання

температу

новлення т

пературу 3

роботи

від уражен

іння з тепл

ин і розчи

у температу
швидкістю
инів  вико
и, внутрішн
зчинів  чер

ннях  хірур

озчинів «AM

ної темпера
юється в діа
емператур
ні 36,6 ° С 
естування п

ох інфузійн
л / год при 

різних діам

ксуючого ре
м ін'єкції з к

безперебій

влення

ур

температур

37 ºC

ння електр

лообмінни

инів «AMP

уру протяго
ю введення
ористовуєт
ьовенних в
рез  назаль

ргії,  реані

MPIRmini»:

атури нагрі
апазоні від 
а на виход

при включе

них систем 
використа

метрів         

еменя побл
кріпленням

ного живле

ри

рострумом

ком

PIRmini», 

ом 24 
.   
ться  при 
вливань у 
ьний  або 

мації  та 

: 

іву 
34 ° С до 
і 

нні і в проц

для одноча
нні 2‐х маг

                    

лизу пацієн
м до пацієн

ення ‐ порт

230 ± 23 

30 Вт / го

34 ° С ‐ 4

0.1 ° С

2 хв

24 годин

м ВF / I

IP 23

близько 

 ТАХАТ (Б

цесі 

асного вли
гістралей і 9

                    

нта: на інфу
нта або об'є

тативний A

 В / 50 Гц 

од 

42 ° С 

ни 

0,3 кг 

Білорусь)

ивання 
900 мл / год

   

узійної стій
єкту, на яко

AMPIRmini.

д 

йці 
ому 
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В –

пор
Рек
нев
част
вик

 

 

В –

ПЛ

ріди

 

– 40 Відсм

Призна
рожнин  о
омендуєть
еликим об
ток  тканин
ористання 

Особли

 Плавне

 Надійн

 Ємност
перепо

Можливі в

 ємност

 на візку

 зі вбудо

Технічні ха

 Вакуум

 Продук

 Ємност

 Трубка 

 Електро

 Спожив

 Габари

 Маса –

– 40A Відс

АНАР (Біл

Призна
ин і газів із 

Особли
 Низьки
 Автома
 Світлов
 Компак
 Ємност

перепо
 
Технічні ха

 Вакуум

 Продук

 Ємност

 Трубка 

 Електро

 Спожив

 Габари

 Маса –

моктувач м

ачений для
організму 
ься  для  в
б’ємом асп
н  і  газів  з
при хірург
ивості : 

е регулюван

ий і не пот

ті для секре
овнення. 
варіанти по

ті для секре

у; 

ованим аку

арактерист

м 0 — 80 кП

ктивність – 

ті для секре

відсмоктув

оживлення

вана потуж

тні розміри

– 7 кг 

смоктувач

лорусь) 

ачений для
плевральн
ивості : 
ий рівень ш
атична підт
ва індикаці
ктність і нев
ті для секре
овнення. 

арактерист

м, який зада

ктивність – 

ті для секре

відсмоктув

оживлення

вана потуж

тні розміри

– 3,8 кг 

медични

я відсмокту
і  верхн

використан
ірації. Приз
з  порожни
гічних опер

ння вакуум

ребує обсл

ету з прити

оставки: 

ету зі скла а

умулятором

тики: 

а 

за повітрям

ету – 2 шт п

вання діам

я мережа –

жність – 60 В

и – 310 x 30

ч медичн

я  тривалого
ної порожн

шуму. 
тримка зада
я заданого
велика вага
ету з прити

тики: 

ається – 2,5

за повітрям

ету – склян

вання – діа

я – мережа

жність – 15 В

и – 255 х 23

й, ВІСМА

ування ріди
іх  дихаль
ння  при 
значений д
ин  організ
аціях, з вел

му. 

луговування

сками криш

або полікар

м і можлив

м 18 л/хв з

по 2 л (1 л, 3

метр – 8 мм

– 230 В, 50 Г

Вт 

00 x 310 мм

ий (дрен

о  (до  5  діб
ини (дрена

аного вакуу
о і поточног
а. 
сками криш

5; 5; 7,5; 10

м 3 л/хв за 

і банки 0,5

аметр 6 мм

 230 В, 50 Г

Вт 

30 х 270 мм

А‐ПЛАНАР

ин, часток 
ьних  шля
хірургічних
для відсмо
зму.  Реком
ликим об’є

я мембран

шок і запоб

рбонату; 

вістю підкл

а водою 6 

3 л) 

м, довжина 

Гц 

м 

нажний), В

б  і  більше) 
аж). 

уму. 
го вакууму.

шок і запоб

; 12,5; 15; 1

 водою 2 л

 л і 1 л 

м, довжина 

Гц 

м 

Р (Білорус

тканин  і  га
яхів  паціє
х  операці
ктування р
мендується
ємом аспіра

нний насос.

біганням ві

ючення до

л/хв 

2 м 

ВІСМА‐

відсмокту

. 

біганням ві

17,5; 20 кПа

/хв 

2 м 

сь) 

азів  з 
єнтів. 
ях  з 
рідин, 
  для 
ації. 

. 

д 

 мережі 23

вання 

д 

а 

30 В і 12 В. 
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80 Відсмо

Призна
рожнин  орг
ераціях, з ве

Особли
 Плавне
 Надійн
 Ємност

перепо
Можливі в

 ємност

 з диста

 на візку
Технічні ха

 Вакуум

 Продук

 Ємност

 Трубка 

 Електро

 Спожив

 Габари

 Маса –

– 80A Відс

Призначен
рожнин  ор
смоктуванн
омендуєть
уум‐аспіра
Особливос
 Дренаж
 Автома
 Світлов
 Ємност

перепо
Можливі в

 ємност

 з перех

 з диста

 на візку
Технічні ха

 Вакуум

 Режим 

 Продук

 Ємност

 Трубка 

 Електро

 Габарит

 Маса – 

октувач м

ачений  для
ганізму.  Ре
еликим об’
ивості : 
е регулюван
ий і не пот
ті для секре
овнення. 
варіанти по

ті для секре

анційним вк

у. 
арактерист

м – 0 — 80 к

ктивність – 

ті для секре

відсмоктув

оживлення

вана потуж

тні розміри

– 11 кг 

смоктувач

ний  для  в
рганізму  і 
ня  рідин 
ься  при  хір
ції, мініабо
сті : 
жний режи
атична підт
ва індикаці
ті для секре
овнення. 
варіанти по

ті для секре

хідниками д

анційним вк

у. 
арактерист

м, який зада

«МАХ» – 9

ктивність – 

ті для секре

відсмоктув

оживлення

тні розміри

15 кг 

едичний,

я  відсмокт
екомендуєт
’ємом аспір

ння вакуум
ребує обсл
ету з прити

оставки: 

ету зі скла а

ключенням

тики: 

кПа 

за повітрям

ету – 2 шт п

вання – діа

я – мережа

жність – 120

и – 320 x 35

ч медичн

відсмоктува
верхніх  д
і  газів  із

рургічних  о
ортів, а тако

м з низьки
тримка зада
я заданого
ету з прити

оставки: 

ету зі скла а

для разови

ключенням

тики: 

ається – 5,1

95 кПа 

за повітрям

ету – 2 шт п

вання – діа

я – мережа

и – 350 x 38

, ВІСМА‐П

тування  рід
ться  для  в
рації. 

му. 
луговування
сками криш

або полікар

м і виключе

м 32 л/хв з

по 3 л (1 л, 2

аметр 8 мм

 230 В, 50 Г

0 Вт 

50 x 340 мм

ий (уніве

ання  ріди
дихальних 
з  плеврал
пераціях  з
ож в якості

м рівнем ш
аного вакуу
о і поточног
сками криш

або полікар

их аспірацій

м і виключе

10,15,20,30,

м 32 л/хв; з

по 3 л (1 л, 2

аметр 8 мм

 230 В,50Гц

85 x 340 мм

ПЛАНАР (

дин,  часто
використан

я мембран
шок і запоб

рбонату; 

енням педа

а водою 8 

2 л) 

м, довжина 

Гц 

м 

ерсальний

н,  часток 
шляхів,  а 

льної  поро
з  великим 
 дренажно

шуму. 
уму. 
го вакууму.
шок і запоб

рбонату; 

йних гінеко

енням педа

,40,50,60,7

за водою 1

2 л) 

м, довжина 

ц 

м 

(Білорусь

ок  тканин 
ня  при  хір

нний насос.
біганням ві

аллю; 

л/хв 

2 м 

й), ВІСМА

тканин  і 
також  тр

ожнини  (д
об’ємом  а

ого відсмок

. 
біганням ві

ологічних тр

аллю; 

70,80,90 кПа

0 л/хв 

2 м 

) 

і  газів  з 
рургічних 

. 
д 

А‐ПЛАНАР

газів  з 
ривалого 
дренаж). 
аспірації, 
ктувача. 

д 

рубок діам

а 

Р (Білорус

метром 4,5 

сь)  

і 6 мм; 
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В –

пор
вел

 

В –

пор
вел

 

– 90 Відсм

Призначен
рожнин  ор
иким об’єм
Особливос
 Плавне
 Компле

гінекол
 Ємност

перепо
 Надійн
Можливі в
 ємност
 з диста
 на візку
Технічні ха
 Вакуум
 Продук
 Ємност
 Трубка 
 Електро
 Спожив
 Габари
 Маса –

– 100 Відсм

Призна
рожнин  ор
иким об’єм
Особливос
 Плавне
 Надійн
 Ємност

перепо
Можливі в
 ємност
 з перех
 з диста
 на візку
Технічні ха
 Вакуум
 Продук
 Ємност
 Трубка 
 Електро
 Спожив
 Габари
 Маса –

моктувач м

ний  для  в
рганізму. 
мом аспіра
сті : 
е регулюван
ектується п
логічних тру
ті для секре
овнення. 
ий і не пот
варіанти по
ті для секре
анційним вк
у. 
арактерист
м – 0 — 95 к
ктивність – 
ті для секре
відсмоктув
оживлення
вана потуж
тні розміри

– 15 кг 

моктувач

ачений  для
рганізму.  Р
мом аспіра
сті : 
е регулюван
ий і не пот
ті для секре
овнення. 
варіанти по
ті для секре
хідниками д
анційним вк
у. 
арактерист
м – 0 — 95 к
ктивність – 
ті для секре
відсмоктув
оживлення
вана потуж
тні розміри

– 15 кг 

медични

ідсмоктува
Рекоменду
ції, вакуум

ння вакуум
перехідника
убок діаме
ету з прити

ребує обсл
оставки: 
ету зі скла а
ключенням

тики: 
кПа 
за повітрям
ету – 2 шт п
вання – діа
я – мережа
жність – 150
и – 350 x 38

ч медичн

я  відсмокту
Рекоменду
ції, вакуум

ння вакуум
ребує обсл
ету з прити

оставки: 
ету зі скла а
для разови
ключенням

тики: 
кПа 
за повітрям
ету – 2 шт п
вання – діа
я – мережа
жність – 150
и – 350 x 38

 

й, ВІСМА

ання  рідин
ується  при
‐аспірації, 

му. 
ами для ра
тром 4,5 і 6
сками криш

луговування

або полікар
м і виключе

м 32 л/хв з
по 3 л (1 л, 2
аметр 8 мм
 230 В, 50 Г
0 Вт 
85 x 340 мм

ий, ВІСМА

ування  рід
ується  при
‐аспірації, 

му. 
луговування
сками криш

або полікар
их аспірацій
м і виключе

м 45 л/хв з
по 3 л (1 л, 2
аметр 8 мм
 230 В, 50 Г
0 Вт 
85 x 340 мм

А‐ПЛАНАР

н,  часток 
и  хірургічн
мініабортів

азових аспір
6 мм. 
шок і запоб

я мембран

рбонату; 
енням педа

а водою 10
2 л) 

м, довжина 
Гц 

м 

А‐ПЛАНА

дин,  часток
и  хірургічн
мініабортів

я мембран
шок і запоб

рбонату; 
йних гінеко
енням педа

а водою 10
2 л) 

м, довжина 
Гц 

м 

Р (Білорус

тканин  і 
них  опера
в. 

раційних 

біганням ві

нний насос.

аллю; 

0 л/хв 

2 м 

АР (Білору

тканин  і  г
их  операц
в, ліпосакц

нний насос.
біганням ві

ологічних тр
аллю; 

0 л/хв 

2 м 

сь) 

газів  з 
ціях  з 

д 

. 

усь) 

газів  з 
ціях  з 
ії 

. 
д 

рубок діамметром 4,5 і 6 мм; 
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Опис: 
агатофункц

Мембранний
акуум створ
atroFlexTM
будований 
лавне регул
ксимуму 
вітловий інд
оз'єм для п
ряме підкл
ористання 
учка для пе
будований 
омплектаці

Швидк

Рівень 

Можли

Вага 

Вакуум

ціональний
й механізм
рюється за 

M) 
вакууммет
лювання ва

дикатор за
підключенн
лючення ан
трубок 

еренесення
в корпус а
ія багатора

ість потоку

вакууму 

ивість робо

мний асп

, переносн
м регуляції 
допомого

тр в кПа і м
акууму за д

аряду акуму
ня кабелю 1
тибактеріа

я 
спіратора д
азовими аб

у 

оти від мер

іратор VA

ий аспірато
рівня вакуу
ю системи 

мм. рт. ст. 
допомогою

улятора (дл
12 В (для ве
альних філь

держатель 
о одноразо

режі  

ARIO 18АС

ор 
уму 
поршень /

ю поворотн

ля версій з 
ерсій з акум
ьтрів до асп

 трубок 
овими ємн

1

д

в

3

С 

/ циліндр 

ої ручки від

акумулято
мулятором
піратор без

остями об'

8 л/хв

до 563 мм.р

ерсія AC

,5 кг

д 0 до 

ором) 
м) 
з 

'ємом 1 л, 1

рт.ст.

1,5 л або 2 л 
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Призначен
 
Особливос
 Просто
 Можли
 Автома
 Режим 
 Можли

списку.
 Індикац

РК екра
 Видими

тривог.
 Експлуа
 Автома
 Індикат
 Режим 
 Звукова
 Можли
 Корпус
 Роз’єм 
 Універс

Технічні ха
 Діапазо
 Швидк
 Корекц
 Точніст
 Рівні ок
 Викори
 Час роб
 Електро
 Спожив
 Габари
 Маса (б

ДШ –

ний для інф

сті : 
ота викорис
ивість викор
атичне визн
BOLUS з ін

ивість прогр
. 
ція введено
ані. 
ий з велико
. 
атація від м
атичне вклю
тор заряду 
очікування
а і візуальн
ивість замін
с із захистом
зовнішньо
сальний кр

арактерист
он швидкос
ість BOLUS 
ція швидкос
ть ±1 % 
клюзії 50, 1
истовувані 
боти від аку
оживлення
вана потуж
тні розміри
без мереже

– 08 Насо

фузії високо

стання 
ристання ш
начення та 
дикацією в
рамування 

ого обсягу 

ої відстані д

мережі або
ючення вбу
акумулято
я (Stand by)
на сигналіза
ни акумуля
м від волог
ого живлен
ронштейн д

тики: 
сті 0,1 – 999
1100 мл/г 
сті ±15 % 

100, 150 кПа
шприци 10
умулятора 
я мережа 2
жність 20 ВА
и 355 х 150
евого шнур

с шприце

оефективни

шприців різ
індикація о
введеного 
шприца, я

і часу робо

двоколірни

о вбудовано
удованого а
ора. 
). 
ація за осно
тора без ві
ги IP22. 
ня 12 В (за 
для кріплен

9,9 мл/г 

а 
0, 20, 50/60 
понад 5 г
30 В, 50 Гц
А 
 х 115 мм
ра) 2,2 кг 

евий, ВІСМ

их лікарськ

зних виробн
об’єму шпр
обсягу. 
кий відсутн

оти на дода

ий індикато

ого акумул
автономно

овними па
ідкриття пр

замовленн
ння на інфу

мл 

ц акумулято

МА‐ПЛАН

их препара

ників. 
рица. 

ній у 

атковому 

ор роботи і

лятора. 
ого живлен

раметрами
риладу. 

ням). 
зійній стійц

ор NіMH 12

НАР (Біло

атів із задан

і 

ня за відсу

и безпеки п

ці або рейц

2 В 

орусь) 

ними пара

утності мер

пацієнта. 

ці. 

метрами.

ежі. 
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Призна
 
Особливос
 Можли
 Автома
 Списки
 Завдан

(швидк
 Завдан

мкг/год
мл, мг 
введен

 Режим 
 Режим 
 Збереж
 Можли
 Експлуа
 Автома
 Індикат
 Сигнал 
 Звукова
 Збереж
 Корпус
 Роз’єм 
 Універс

Технічні ха
 Діапазо
 Швидк
 Обсяг B
 Програ
 Програ
 KVO 0,0
 Точніст
 Рівні ок
 Викори
 Пам’ять
 Час роб
 Електро
 Спожив
 Габари
 Маса (б

ДШ–

ачений для

сті : 
ивість викор
атичне визн
 ліків і виро
ня інфузії з
кість‐час, об
ня дози (м
д, мг/год), 
в 1 мл) з ав
ння. 
BOLUS (пр
очікування

ження зада
ивість зміни
атація від м
атичне вклю
тор заряду 
за 1—19 х
а і візуальн
ження істор
с із захистом
зовнішньо
сальний кр

арактерист
он швидкос
ість BOLUS 
BOLUS 0,0 –
мований о
мований ч
0 — 5,9 мл/
ть ±1 % 
клюзії 60, 1
истовувані 
ь подій пон
боти від аку
оживлення
вана потуж
тні розміри
без мереже

–09 Насос

 інфузії вис

ристання ш
начення та 
обників шп
за допомог
бсяг‐час, ш
мкг/кг/хв, м
ваги тіла (к
втоматични

ограмован
я (Stand by)
них параме
и параметр
мережі або
ючення вбу
акумулято
в до закінч
на сигналіза
рії подій в е
м від волог
ого живлен
ронштейн д

тики: 
сті 0,1 – 999
1 – 1200 м

– 59,9 мл 
обсяг інфузі
ас інфузії д
/г 

100, 140 кПа
шприци 10
над 150 
умулятора 
я мережа 2
жність 20 ВА
и 335 х 150
евого шнур

с шприце

сокоефекти

шприців різ
індикація о
приців. 
гою одного
видкість‐об
г/кг/хв, мк
кг), концент
им розраху

ний і ручний
). 
етрів при в
рів без зупи
о вбудовано
удованого а
ора. 
ення задан
ація за осно
енергонеза
ги IP22. 
ня 12 В (за 
для кріплен

9,9 мл/г 
л/г 

ії до 999,9 м
до 99 г 59 х

а 
0, 20, 50/60 

понад 5 г
30 В, 50 Гц
А 
 х 115 мм
ра) 2,2 кг 

евий, ВІСМ

ивних лікар

зних виробн
об’єму шпр

о (швидкіст
бсяг) парам
г/кг/год, м
трації розч
унком швид

й). 

вимкненні н
инки інфузії
ого акумул
автономно

ного обсягу
овними па
лежній пам

замовленн
ння на інфу

мл 
вил 

мл 

ц акумулято

МА‐ПЛАН

рських преп

ників. 
рица. 

ь) або двох
метрів. 
г/кг/год, 
ину (мкг в 
дкості 

насоса. 
ї. 
лятора. 
ого живлен

у. 
раметрами
м’яті. 

ням). 
зійній стійц

ор NіMH 12

НАР (Білор

паратів із за

х 

1 

ня за відсу

и безпеки п

ці або рейц

2 В 

русь) 

аданими п

утності мер

пацієнта. 

ці. 

араметрам

ежі. 

ми. 
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Призна
 
Особливос
 Просто
 Широк
 Можли
 Автома
 Велики
 Інтерак
 Списки
 Можли

з автом
 Режим 
 Режим 
 Можли
 Збереж
 П’ять р
 Видими
 Експлуа
 Автома
 Індикац
 Звукова
 Збереж
 Порти д
 Можли
 Корпус
 Можли
 Універс

Технічн
 Діапазо
 Швидк
 Обсяг B
 Програ
 Програ
 KVO 0,0
 Точніст
 Викори
 Пам’ять
 Час роб
 Електро
 Спожив
 Габари
 Маса (б

ДШ –

ачений для

сті : 
ота викорис
ий діапазо
ивість викор
атичне визн
ий контраст
ктивне мен
 ліків і виро
ивість завда
матичним р
BOLUS (пр
очікування

ивість зміни
ження зада
івнів тиску 
ий з велико
атація від м
атичне вклю
ція заряду 
а і візуальн
ження істор
для зовніш
ивість замін
с із захистом
ивість живл
сальний кр

ні характер
он швидкос
ість BOLUS 
BOLUS 0,0 —
мований о
мований ч
0 — 9,9 мл/
ть – ±1 % 
истовувані 
ь подій – П
боти від аку
оживлення
вана потуж
тні розміри
без мереже

– 10 Насо

 інфузії вис

стання і вис
н швидкос
ристання ш
начення та 
тний РК‐ди
ню і режим 
обників шп
ання дози, 
розрахунко
ограмован
я (Stand by)
и параметр
них параме
оклюзії в д
ої відстані д
мережі або
ючення вбу
акумулято
на сигналіза
рії подій в е
шніх комунік
ни акумуля
м від волог
лення від ав
ронштейн д

ристики: 
сті 0,1 – 999
1 —1800 м

— 99,9 мл 
обсяг інфузі
ас інфузії д
/г 

шприци – 5
Понад 2000 
умулятора 
я – мережа
жність – 27 В
и – 335 х 15
евого шнур

с шприце

сокоефекти

сока безпек
ті інфузії. 
шприців різ
індикація о
сплей. 
підказки д
приців. 
ваги тіла, к
м швидкос
ний і ручний
). 
рів без зупи
етрів при в
діапазоні 30
двоколірни
о вбудовано
удованого а
ра. 
ація за осно
енергонеза
кацій (RS‐2
тора без ві
ги IP22. 
втомобільн
для кріплен

9,9 мл/г 
мл/г 

ії до 9999 м
до 99 г 59 х

5, 10, 20, 30

понад – 5 
 230 В, 50 Г
ВА 
50 х 115 мм
ра) – 2,4 кг

евий, ВІСМ

ивних лікар

ка пацієнта

зних виробн
обсягу шпр

для операто

концентрац
сті введенн
й). 

инки інфузії
відключенн
0 ‐150 кПа.
ий індикато
ого акумул
автономно

овними па
лежній пам
32С) і для с
ідкриття пр

ної мережі 
ння на інфу

мл 
в 

0, 50/60 мл

г 
Гц зовнішн

м 

МА‐ПЛАН

рських преп

а. 

ників. 
рица. 

ора. 

ції розчину
ня. 

ї. 
ні насоса. 
. 
ор роботи і
лятора. 
ого живлен

раметрами
м’яті. 
системи ви
риладу. 

12 В. 
зійній стійц

л 

є джерело 

НАР (Біло

паратів із за

 

і тривог. 

ня за відсу

и безпеки п

клику мед

ці або рейц

11–16 В ак

орусь) 

аданими п

утності мер

пацієнта. 

дсестри. 

ці. 

кумулятор 

араметрам

ежі. 

NіMH 12 В

ми. 
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доз
точн

до 
ліки

0,1 
введ
цьо
підг

роб

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двокан
воляє  про
ністю та зах

В  насос
60 мл,  буд
и в систему

Швидк
до 5000 мл
дених ліків
ому,  а  тако
готовки нов

Насос м
боти. 

 
Технічні ха
 Діапазо
 Швидк
 Корекц
 Точніст
 Рівні ок
 Викори
 Час роб
 Електро
 Спожив
 Габари
 Вага (бе

Двокан

нальний  ш
оводити  і
хистом від 
с  встановл
дь‐якого  ви
у з заданою
ість  інфузії
л/год. Насо
в, попередж
ож  сигналі
вого.  
має автоно

арактерист
он швидкос
ість BOLUS 
ція швидкос
ть ‐ ±2% 
клюзії: 50, 1
истовувані 
боти акуму
оживлення
вана потуж
тні розміри
ез мереже

нальний ш

прицевий 
нфузійну 
нестандар

люються  ш
иробництва
ю швидкістю
ї  може  зад
ос при цьом
жає про тр
ізує  персо

мний акум

тики: 
сті ‐01‐2000
– до 2000 
сті ‐ ±15% 

100, 150 кП
шприци: 5‐
улятора пон
я ‐ мережа 
жність 20ВА
и 323 х 261
вого шнура

шприцеви

інфузійний
терапію  п
ртних ситуа
прици  буд
а,  і  насос  б
ю.  
даватись  лі
му слідкує 
ромбування
налу  про 

мулятор на 

0,0 мл/г 
мл/г 

Па 
‐60 мл (пон
над 20 год
230 В, 50 Г

А 
 х 154 мм
а) 4,2 кг 

ий інфузі

й  насос  AS
пацієнтам 
цій.  

дь‐якої  міст
буде  плавн

ікарем  в  д
за загальн
я катетера 
час  зміни

8‐10 годин

над 55 типів

Гц, або акум

йний нас

SCOR  АР‐24
з  високо

ткості  від  1
но  подават

діапазоні  в
ним об’ємо
та запобіга
шприцу  т

н автономн

в) 

мулятор Nі

ос ASCOR

4+ 
ю 

10 
ти 

ід 
м 
ає 
та 

ої 

MH 12 В 

R АР‐24+ 
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знім
трав
доз
кор
нев
Кон
пер
‐ фік

упр
пла
шну
Ком
зйо
касе
підк

при

П

І

З

Д

Т

Р

Р

Т

Р

П

М

М

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплек

Компле
мків  нетра
вматологіч
воляють  з 
идорах  і
ідкладну 
нструкція  ш
реміщувати
ксовані.  

Управл
авління, 
ншетного 
урі довжин
мплекс мож
мці можна
ети, виносн
ключення. 

Особли
и малій вазі

 
Потужність

нверторна

Значення а

Діапазон зм

Тривалість 

Розмір пол

Рентгенівсь

Тип анода  

Розмір фок

Параметри

Максималь

Маса апара

кс рентген

екс  призн
анспортабе
них  пункта
легкістю  п
  невелик
медичну 

штатива  К
и його і тран

ління  зйом
що  предс
типу  діаго
ою не мен
же бути під
а застосову
ні цифрові 

ивість Комп
і пристрою

ь випромін

а частота   

анодної нап

міни анодн

експозиції

ля опромін

ький випро

кусних плям

и мережі ж

ьна висота

ату  

нівський 

начений  д
ельних  хв
ах.   Компа
переміщат
ким  прим

допомо
Комплексу 
нспортуват

мкою  викон
ставляє  с
оналлю  від
ше 10 метр
дключений
увати всі ти
камери і п

плексу, що
ю і висока м

ювача  

пруги  

ного струм

ї  

ення  

омінювач: 

м  

живлення:  

 випроміню

діагности

для  викон
орих  в  л
ктні  розмір
и  її  в  меж
міщенням, 
гу  і  діа
дозволяє

ти. Всі рухо

нується  ди
обою  вбу
  10  "  та  в
рів. 
 до мереж
ипи рентген
лоскопане

о його  відр
обільність.

му  

 

ювача від п

ичний КРД

нання  рен
лікарняних 
ри  мобільн

жах  лікарні 
швидко 

агностувати
є  без  зай
омі частини

истанційно 
удований 
иносною  к

жі живленн
нівських ка
ельні цифро

різняє  від п
. 

1

2

в

в

в

4

с

0

о

підлоги  н

9

Д «INDIag

нтгенівськи
палатах 

ної  систем
по  вузьки
надават

и  травми
вих  зусил
и Комплекс

‐  з  пульт
комп'юте

кнопкою  н

ня за допом
асет з підси
ові детекто

подібних  ап

12 кВт

200 кГц

від 40 до 12

від 5 до 75 

від 0,01 с до

40 см х 40 с

стаціонарни

0,6 и 1,0 мм

однофазна 

не менше 1

98 кг

graf‐02» п

х 
і 
и 
х 
и 
и. 
ь 
у 

а 
р 
а 

могою звич
илюючими 
ори. Передб

паратів  ‐  п

25 кВ з крок

мА з кроко

о 10 з крок

см обмежен

ий 

м

220±22В, 5

195 см. 

пересувн

чайної розе
екранами
бачений ін

потужне  ви

ком 1 кВ 

ом 1 мА 

ком 1 мс 

ний коліма

50±1 Гц 

ий 12 кВт

етки 16 А. 
, радіограф
нтерфейс дл

промінюва

атором (1 м

т 

При 
фічні 
ля їх 

ання 

м)
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К

нет
пун
Ком
меж
над
над
Кон
зуси
або
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