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Mindray, dünya çapında tıbbi cihazların ve çözümlerin önde gelen tedarikçilerinden biridir. “Tıbbi teknolojileri 
dünya ile paylaşmak” misyonumuza sıkıca bağlı olarak kendimizi, Hasta İzleme ve Yaşam Desteği, İn-Vitro 
Tanılama ve Tıbbi Görüntüleme alanlarında yenilikçi çözümler getirmeye adadık. Mindray'in geniş ürün 
portföyünden yararlanan 1 Solution platformu hastanelere üç kilit klinik alanda (acil bakım, perioperatif bakım 
ve yoğun bakım) genel verimliliği ve bakım kalitesini artırmaya yönelik bütünsel ve sistemsel çözümler 
sunmaktadır.

Genel merkezi Çin, Şenzen'de bulunan ve New York Borsası'na kayıtlı olan Mindray'ın, Kuzey ve Latin Amerika'da, 
Afrika'da ve Asya-Pasifik'te olmak üzere 18 ülkeye yayılmış şubeleriyle güçlü bir bir dağıtım ve servis ağı 
bulunmaktadır. Bakım kalitesini artırırken sağlık maliyetlerini düşürerek sağlık hizmetlerini daha fazla insan için 
erişilebilir hale getiriyoruz.

Kurulduğu 1991 yılından bu yana, Mindray'ın gelişmesinin tetikleyici gücü yenilikçilik olmuştur. Mindray Seattle, 
New Jersey, Miami, Stokholm, Şenzen, Pekin, Nanjing, Çengdu, Xi'an ve Şanghay'daki araştırma merkezleri ile 
global bir Ar-Ge ağına sahiptir.

Günümüzde 190'ı aşkın ülkede ve bölgede Mindray'ın ürün ve hizmetleri ile donatılmış sağlık hizmetleri tesisleri 
bulunmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarından esinlenerek üstün teknolojileri kullanıp, bunları erişilebilir sağlık 
bakımı sağlayan, erişilebilir yeniliklere dönüştürmekteyiz.

Global ölçekte deneyim, yerel ölçekte erişim
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Klinisyenin güvenilir ve becerikli ortağı. Klinik ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen 
WATO EX-30, SIMV ve kapnografi izleme gibi kapsamlı�işlevsellikleri bir araya getirerek 
erişilebilir bir çözüm sunuyor.

Klasik
Klasik mekanik akış ölçer, anestezi uzmanına bildiği ve alışık olduğu şekilde çalışabilmenin 
rahatlığını sunar. EX-30 hava, O2 ve N2O için 6 cam tüplü akış ölçerle yapılandırılabilir ve 
bu sayede yüksek çözünürlüklü akış ayarlaması elde edilir.

Güvenilir
Patentli üçlü akış sensörü tasarımı, entegre ısıtma sistemi, kompakt solunum devresi ve stabil 
ventilatörüyle WATO-EX-30 anestezi uzmanının güvenilir bir çalışma arkadaşı gibi görev yapar.

Becerikli
Wato EX-30, kapnografi bilgilerini doğrudan ventilatör ekranında göstererek hastanın hava 
yolunun yönetilmesi için en etkin yöntemi sunar.
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Stabil vantilatör şunları�sunar:
VCV/PCV/SIMV çoklu ventilasyon modları
Anestezi makinesinin ekranında şunlar gösterilir:
Gerçek zamanlı�hava yolu simülatörü.

Ayarlanabilir örnekleme hızlı�EtCO �2
modülü, CO �dalga�biçimini doğrudan 2

8,4�inç�renkli�ekranda�gösterir.

Mindray V60 vaporizatör akışı, basıncı�ve�
sıcaklığı�dengeleyerek�doğru�anestezi�
malzemesi�yoğunluğunu sağlar.

Entegre�ısıtma sistemli kompakt 
tasarımlı�solunum�devresi daha 
düşük dirence ve su sarfiyatına 
sahiptir.



Ağırlık (vaporizatör ve silindir olmadan)

Boyutlar

Güç kaynağı

Yedek pil

Ventilatör

Ventilasyon modları

Tidal hacim

İnspiratuvar akış aralığı

Oksijen besleme

ACGO

Oksijen sensörü

CO2 kanisteri

Gaz dağıtımı

Yedek silindir destekleri

Vaporizatör konumu

Vaporizatör montaj sistemi

Monitör parametreleri

Alarm

AGSS

Çekmece

EtCO2 modülü

120kg

1375mm (Y) X880mm (G) X620mm (D) 

100~240V

Maks. 150 dakika

Pnömatik tahrikli ve elektronik kontrollü

Spontan/Manuel/VCV/PCV/SIMV (isteğe bağlı)

40~1500mL (VCV)

1~100 l/dak

25~75 l/dak

standart

Standart

1,5 l

O2, O2+N2O, O2+N2O+Hava

2 veya 4 destek

1 veya 2

Selectatec, interlokTidal hacim, O2�konsantrasyonu, hava�yolu�basıncı, 
solunum frekansı, dakika�hacmi, PEEP

Düşük havayolu basıncıı, yüksek hava yolu basıncıı, 
oksijen�kesintisi�alarmıı, apne�alarmıı, solunum�hızı�
alarmı, O2 konsantrasyonu

Pasif standart, aktif ise isteğe bağlıdır

2

Teknik özellikler

Detaylı�bilgi�için Mindray satış�temsilcilerine�danışabilirsiniz
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EX-30 şunlarla yapılandırılabilir:
ACGO
2 Seviyeli aydınlatma
Pasif/Aktif AGSS
CO2 baypas işlevi
Entegre ısıtma sistemi
C3 hava kompresörü
Venturi emme ünitesi

İsteğe bağlı
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