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Yeni WATO EX-65, kapsamlı işlevleri ile tanınan anestezi iş istasyonlarını bir sonraki seviyeye taşıyor. 

Akıllı ventilasyon teknolojisi ve gelişmiş takip yeterlikleri ile donatılmış yeni WATO EX-65, hastalarınızın 

ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak üzere ventilasyonun PCV-VG, SIMV-VG, PSV (+Apne 

yedekleme) ve daha birçok kontrol ve destek modu için destek sunar. 

Yeni anestezi maddesi hesaplama yazılımı ve sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcının mod ayarlarını etkili 

bir şekilde gerçekleştirebilmesini ve maliyetleri azaltacak şekilde pahalı madde kullanımını kontrol 

edebilmesini sağlar.

Çok Daha Güçlü

Yeni kompakt WATO EX-65, çok daha fazla işlevsellik barındıran ve alandan tasarruf sağlayan bir tasarıma 

sahiptir.

Tak-Çalıştır biçiminde tasarlanmış Çoklu Gaz modülü, FiO
2
, EtO

2
, CO

2
 ve N

2
O'nin her nefeste kapsamlı bir 

şekilde analiz edilebilmesini ve 5 anestezi maddesi ile BIS'in otomatik olarak tespit edilebilmesini sağlar.

İsteğe bağlı hasta emiş sistemi, rahat kullanım için dahili olarak sunulur.

Çok Daha Entegre

12,1 inçlik tam renkli dokunmatik ekran ile kullanımı kolay kullanıcı arayüzü, net şekilde gösterilen grafik 

ve sayı verileri ile kararların çok daha bilgili bir şekilde verilmesini sağlar. Yeni düz menü yapısı, kontrol ve 

parametre değişiklikleri yapmak için gerekli etkileşim miktarını azaltarak iş akışınızı en iyi düzeye getirir.

Çok Daha Kullanıcı Dostu

WATO EX-65
geliştirilmiş anestezi 
iş istasyonu

Mindray, 2006 yılından bu yana, dünyanın dört bir yanına dağılmış müşteri tabanı 
için 10.000'in üzerinde anestezi ürünü kurulumu gerçekleştirmiştir. Kurduğumuz 
ürünlerden uluslararası kapsamda aldığımız geri bildirim, Mindray'in son derece 
gurur duyduğu bir müşteri memnuniyeti seviyesine ulaşmıştır.

Mindray, geçtiğimiz on yıl boyunca, dünyanın dört bir köşesindeki klinisyenlerle 
birlikte çalışmaya devam ederek her gün karşı karşıya kalınan klinik zorlukları 
tanımak ve anlamak için çaba göstermiş ve klinisyenlere sunulan yenilikçi ve 
sezgisel çözümler ile bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmuştur. 
Mindray, bu bağlamda geliştirilmiş yeni WATO EX-65 ürününü sunmaktan gurur 
duymaktadır.

YENİ



Çok Daha Güçlü

AA Ölçümü
Yeni anestezi maddesi hesaplama yazılımı, kullanıcının 
madde tüketimini takip ederek maliyetleri kontrol 
edebilmesini sağlar.
Yeni temiz gaz akışı O

2
 yüzdesi ekranı, kullanıcının 

temiz gaz ayarları ile ilgili olarak bilgilendirilmiş kararlar 
vermesini sağlayarak, hastanın her zaman doğru 
düzeyde oksijen alabilmesi için kullanılabilir.

Daha Akıllı Ventilasyon
Yeni WATO EX-65, yeni modlara ek olarak, kontrol 
ve destek ventilasyonu modlarını eksiksiz bir 
destekleyen daha akıllı bir ventilatöre sahiptir.
VCV
PCV
PCV-VG
SIMV-VC
SIMV-PC
SIMV-VG 
PSV + Apne (I:E ayarı ile)
CPAP/PS

Modern anestezi ventilatörleri, hastalığı kritik 
düzeye ulaşmış hastalar için kompleks ventilasyon 
bakımını mümkün kılacak şekilde birçok farklı 
ventilasyon modunu destekler.
Yeni WATO EX-65'i ventilatörü, PCV ve SIMV 
modlarında hastaya istenilen hacmi sunabilmek 
için benzersiz Hacim Garantili modlara sahiptir.

PCV-VG, hastaya istenilen tidal hacmi sunar, tüm 
nefeslerde en düşük solunum basıncı ile PCV 
faydalarını, daha iyi oksijenleşme özelliklerini ve 
sabit tidal hacim güvenliğini sunar.

SIMV-VG, hastaya garantili hacimde bir dizi basınç 
kontrollü nefes sunar. Hasta, zorunlu nefes alım 
işlemleri arasında spontane olarak nefes alıp 
verebilir. Spontane nefesleri desteklemek üzere 
basınç desteği kullanılabilir.

Perioperatif

PCV

PCV-VG

SIMV-VCSIMV-PC

PSV + Apne 
(I:E ayarı ile) 

CPAP/PS

SIMV-VG

Tahrikli Otomatik 
Gaz Anahtarı
Hasta ventilasyonunun daimi olarak sağlanabilmesi için 
WATO EX+65 benzersiz bir tahrikli otomatik gaz 
anahtarı işlevi ile donatılmıştır. Birincil ventilatör tahrik 
gazının kaybedilmesi durumunda cihaz otomatik 
olarak, mekanik ventilasyonda kesinti olmaksızın Hava 
(veya aygıt yapılandırmasına bağlı olarak O

2
'ye) geçiş 

yapacaktır.

Entegre, kullanıcı kontrollü bir ısıtma sistemi ile aşırı 
yoğuşma, gelişmiş akış sensörü doğruluğu ve tidal 
hacim iletiminin stabilitesi ile asgari düzeye indirilir. 
Yeniden kullanılabilir, tek kullanımlık soda kireç kapları, 
nefes alma devresi ile uyumludur.

Entegre, 
Isıtılmış Soluma Sistemi



Çok Daha Entegre Çok Daha Kullanıcı Dostu

Sezgisel Kullanıcı 
Arayüzü, İş Akışınızı 
Basitleştirir

Ayak izi asgari düzeye indirilmiş yeni 
WATO EX-65, modern, yoğun ve 
kalabalık ameliyathaneler için 
idealdir. Özellik veya işlevsellikten 
ödün vermeyen, alandan tasarruf 
sağlayan bir cihaz.

Yeni dahili hasta emiş sistemi 
(isteğe bağlı), kullanıcının düzgün 
çalışan ve rahatlık sağlayan 
kullanıcı tarafından kontrol edilen 
emiş sistemine anında 
erişebilmesini sağlar.

Geliştirilmiş, tek yuvalı CO
2
 modülü 

veya çift yuvalı anestezi maddesi 
kapasitesi ile Mindray'in sunduğu 
Tak-Çalıştır Çoklu Gaz modülleri, FiO

2
, 

EtO
2
, CO

2
 ve N

2
O'nın her nefeste 

kapsamlı bir şekilde analiz 
edilebilmesini, beş anestezi maddesi 
ile BIS'in otomatik olarak tespit 
edilebilmesini sağlar.

Kompakt Tasarım, 
Daha Az Ayak İzi

PnP Çoklu 
Gaz Modülü

Daha İyi Perioperatif 
Yönetim için İsteğe 
Bağlı Entegre Emiş

Yüksek çözünürlüklü, sezgisel 12,1 inçlik tam 
renkli dokunmatik ekran, kullanıcıların 
parametreleri gereken şekilde 
görüntüleyebilmesini ve yapılandırabilmesini 
sağlar. Sezgisel düzen ve basit düz-menü 
yapısı sayesinde tüm parametreler net bir 
şekilde görüntülenebilir ve bu şekilde 
ventilasyon modu ayarı sadece iki adımda 
tamamlanabilir.

Büyük, Temizlemesi 
Kolay Çalışma Masası
Büyük, yeni, sorunsuz ve temizlemesi 
kolay yazma masası, tüm belgelerinizi 
hazırlayabilmeniz ve ilaç ve 
entübasyon ekipmanını kolay 
erişebilir bir konumda tutabilmeniz 
için optimize edilmiş bir çalışma 
yüzeyi sağlar.

Daha İyi Manevra Kabiliyeti
Cihazınızın kolaylıkla konumlandırılabilmesi 
için yeni WATO EX-65, hareket kolaylığını 
sağlayacak özellikleri içeren şekilde 
geliştirilmiştir. Kolay erişilebilir tutacaklar ve 
büyük, sorunsuz hareket tekerlekleri ile yeni 
WATO EX-65, tek elle kolaylıkla hareket 
edilebilir ve merkezi kilit frenine basıldığında 
yerine güvenli bir şekilde sabitlenebilir.
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