Enriquecer a vida
Dispositivos e acessórios

Bolsa de
transporte

Carrinho de
hospital

Alarme Remoto II

A bolsa de transporte robusta Astral
guarda de forma organizada o dispositivo
juntamente com todos os seus acessórios.
A interface do usuário pode ser operada
por meio do painel transparente da bolsa
e as alças de ombro largas e confortáveis
tornam a bolsa fácil de carregar. Alças
adicionais para montagem simples em
cadeiras de roda.

O carrinho de hospital da ResMed foi
projetado para transportar o Astral ao
redor de qualquer ambiente hospitalar ou
clínico. Ele possui a opção de extensões
de tomadas de qualidade médica localizada
no centro do console, que permite que
você conecte vários dispositivos elétricos e
ligue-os em apenas um cabo.

O Alarme Remoto II da ResMed
fornece a conveniência dos alarmes de
monitoramento de outro quarto, ala ou
estação de monitoramento central. Ele
oferece tranquilidade e liberdade para
cuidadores saírem do lado da cama do
paciente sem comprometer a segurança
do paciente.

Astral 100, 27001

Especificações técnicas

Astral 150, 27003

Astral 100

Astral 150

Suporte vital para pacientes acima de Suporte vital para pacientes acima de
11 lb (5 kg)
11 lb (5 kg)

Indicações de utilização
CIRCUITO

Bolsa de transporte Astral
27917

Circuito simples com fuga

•

•

Circuito simples com válvula

•

•

Circuito duplo

•

TERAPIA

Bateria externa
27919

Terapia de circuito com válvula:
CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV, PS
Terapia de circuito com fuga:
CPAP, ST, PAC

•

•

•

•

Respiração manual

HumiCare D900
18406

•

Respiração com suspiro (recrutamento)

Suporte de mesa Astral
27915

•

Ventilação para apneia

Volume e pressão

Volume e pressão

Programas predefinidos

2

4

2–50 (circuito com fuga)
0–50 (circuito com válvula)

2–50 (circuito com fuga)
0–50 (circuito com válvula)

Adulto: 100 a 2500 mL
Pediátrico: 50 a 300 mL

Adulto: 100 a 2500 mL
Pediátrico: 50 a 300 mL

Adulto: Desl, 2 a 50 bpm
Pediátrico: Desl, 5 a 80 bpm

Adulto: Desl, 2 a 50 bpm
Pediátrico: Desl, 5 a 80 bpm

Monitoramento da SpO2

Opcional

Opcional

Monitoramento da FiO2

Opcional

•

7 dias de dados em alta resolução com pressão e fluxo

Na tela e download

Na tela e download

365 dias de dados resumidos

Na tela e download

Na tela e download

CONFIGURAÇÕES E FAIXA DE PRESSÃO
Pressão fornecida (cm H2O)
Volume corrente fornecido (cm H2O)

Alarme Remoto III
27903 (não inclui cabo)

Frequência respiratória
DADOS

Cabo do Alarme
Remoto II
2 m 27904, 5 m 27905,
10 m 27906, 20 m 27907
Cabo do sistema de
chamada de enfermeira
27912

Uma ampla gama de alarmes configuráveis está disponível incluindo o FiO2 e
SpO2 quando conectado.

ALARMES
DIMENSÕES

Cano liso do circuito
simples de 22 mm com
QuickConnect

Peso

7 lb (3,2 kg)

7 lb (3,2 kg)

11,22" x 8,46" x 3,6"
(285 mm x 215 mm x 93 mm)

11,22" x 8,46" x 3,6"
(285 mm x 215 mm x 93 mm)

Nível de potência acústica

Bateria Íons de lítio,
14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh.
8 horas de tempo de execução
43 ± 3 dBA*

Bateria Íons de lítio,
14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh.
8 horas de tempo de execução
43 ± 3 dBA*

Nível de pressão acústica

35 ± 3 dBA*

35 ± 3 dBA*

Dimensões (C x L x A)
Bateria interna

Oxímetro de pulso
22305

CLASSIFICAÇÕES
CEI 60601-1:
Pathology
defaults
Equipamento elétrico
médico - requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.

Carrinho de hospital
27914

Classe II (isolamento duplo) tipo BF
Funcionamento contínuo
Adequado para ser usado com oxigênio

*Medido de acordo com CEI80601-2-12:2011

Características do Astral

Um sistema respiratório completo
O Astral conecta-se facilmente ao umidificador
aquecido HumiCare™ D900, para reduzir o risco de
complicações associadas ao ventilador e condiciona o ar
ativamente — simplesmente como as vias respiratórias do
seu paciente normalmente fariam.

Adulto

Pediátrico

Não-invasivo

Invasivo

Home

Hospital

Mobilidade

Programas Reconhecimento
personalizáveis de circuito

Vsync

TiControl

5Disparo

NIV+

Bateria
interna

Bateria
externa

Alarme

Aprovado pela
empresa aérea

USB

Motor da
ResMed

ResMed.com
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Enriquecer a vida

Introduzindo o Astral

Cuidado confiável

Introduzindo os ventiladores de suporte vital Astral™ 100 e Astral 150. Para a
configuração inicial para o uso diário, o Astral oferece grande liberdade, cuidado
confiável e design eficiente para enriquecer a sua vida e de seus pacientes.

Opções de tratamento versáteis

• Maior liberdade
O design discreto e leve do Astral permite aos pacientes ir além do limite da
casa ou do ambiente de cuidado, enquanto proporciona uma tranquilidade
real para eles, seus médicos e cuidadores.

• Cuidado confiável
O Astral oferece uma gama de opções de tratamento tanto para pacientes
adultos como para pediátricos. É compatível com uma variedade de
interfaces de pacientes e foi concebido tanto para aplicações invasivas como
não invasivas.

• Design com eficiência
Com fácil configuração, manutenção simples e uma interface intuitiva, o
Astral foi projetado para tornar o suporte ventilatório direto e eficaz.

O Astral fornece excelência na ventilação com válvula e com fuga
para aplicações não invasivas e invasivas e fornece um conjunto
completo de modos de terapia para se adequar tanto aos
pacientes adultos como os pediátricos.

Configuração do paciente simples
A interface intuitiva do Astral, programas predefinido e assistente
de configuração permitem uma configuração do paciente
rápida e precisa. Os circuitos com válvula QuickConnect™ foram
especificamente concebidos para reduzir erros de configuração
comuns conhecidos para que a terapia possa ser entregue de
forma rápida e segura.

Facilidade no monitoramento
Formas de onda em tempo real e informações sobre o paciente
são exibidas na tela grande sensível ao toque colorida para
assegurar a configuração correta e para rastrear a condição do
paciente. O FiO2 e SpO2 são integrados para completar a imagem
da terapia.

Um conjunto completo de modos oferece opções de terapia versáteis
conforme o progresso da condição do paciente.

Maior liberdade

Design com eficiência

Tranquilidade com vida útil da bateria longa

Simplificando o gerenciamento de estoque

Os ventiladores Astral são projetados para a liberdade do
paciente. A combinação de baterias internas e externas fornece
até 24 horas* de tempo de execução. Planejar as atividades
diárias está mais fácil, pois o Astral tem a potência para continuar
funcionando, hora após hora.

O Astral pode tratar uma ampla variedade de condições
respiratórias em pacientes adultos e pediátricos, então apenas
um dispositivo pode ir muito mais além. O tempo de resposta
rápido e a manutenção simples reduz a necessidade de
ventiladores de backup, economizando tempo e dinheiro.

Equilibrando a capacidade da bateria
com portabilidade

Economizando tempo durante o
treinamento e cuidado do paciente

A mobilidade em seu sentido mais prático necessita do equilíbrio
do tempo de execução da bateria com o peso e portabilidade do
ventilador. Com apenas 7 lb (3,2 kg) e 8 horas de bateria interna,
os pacientes podem agora ficar mais tempo, viajar mais longe,
sabendo que podem contar com a confiabilidade do Astral .

A interface intuitiva e a fácil operação do Astral podem aliviar as
pressões de treinamento e minimizar o tempo de treinamento.
Navegação fácil com menus amigáveis permitem uma
configuração confiante e rápida para que você e sua equipe
possam se concentrar no que é importante: o cuidado total de
seus pacientes.

Design discreto
Design contemporâneo que oferece a seus pacientes um
dispositivos de suporte vital funcional, discreto e que se ajusta
silenciosamente no plano de fundo.

*Com bateria interna de 8 horas e baterias externas de duas horas.

Manutenção simples
O bloco pneumático pode ser trocado de maneira fácil e discreta
durante um serviço no local ou no centro de assistência,
reduzindo o tempo ocioso do dispositivo e melhorando as
eficiências de custo.

O recurso de Reconhecimento de circuito avalia e compensa a resistência no
circuito para otimizar a ventilação e fornecer a pressão e fluxo corretos na máscara.

As formas de onda do fluxo e pressão exibem parâmetros de terapia
essenciais na tela ampla sensível ao toque.

