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Beskrivelse av Astral
Resmeds Astral ventilatorutvalg har blitt bygd for enkelhet, brukervennlighet 
og effektivitet. Den leverer en pakke med terapimodi som passer både voksne 
og barn og den gir utmerket lekkasje- og ventilventilasjon for både invasive og 
noninvasive pasientoppsett.

• Innovativt design
Astral har et gjennomtenkt design som krever et minimum av deler og 
komponenter, noe som gjør vedlikehold raskt og enkelt. 

• Lave eierkostnader
Redusert nedetid, lange serviceintervaller og allsidige 
behandlingsalternativer betyr færre apparater for å maksimere tid og 
kostandseffektivitet. 

• Fleksible vedlikeholdsløsninger
For å sikre dine Astral ventilatorenes levetid kan du velge en av ResMeds 
omfattende service og vedlikeholdskontrakter.



Designet for 
effektivitet
Forenklet lagerstyring
Fra invasiv til ikke-invasiv ventilasjon, enkle eller doble 
kretser, bruk sammen med en ventilert maske, ikkeventilert 
maske, munnstykke eller trakeotomi... Astral imøtekommer 
et omfattende spekter av bruksområder.

Tid spart ved opplæring og 
pasientbehandling
Med Astral sparer du tid, slik at du og dine ansatte kan 
fokusere på pasientene. Astrals intuitive grensesnitt 
og enkle betjening minimerer tiden det tar å lære opp 
personellet. Enkel navigering med brukervennlige menyer gir 
et raskt og sikkert oppsett.

Enkel å vedlikeholde
Enkelt vedlikehold er integrert i Astral. Den pneumatiske 
blokken kan bli raskt og enkelt byttet på stedet eller på 
verksted, noe som reduserer nedetiden for enheten og øker 
kostnadseffektiviteten.

Trygg å bruke
Allsidige behandlingsalternativer
Astral gir valgfrihet - utmerket ventilasjon for invasive og 
ikke-invasive bruksområder og mange behandlingsmodi 
for å dekke et bredt spekter av pasienter, både voksne 
og barn.

Enkelt pasientoppsett
Astrals intuitive grensesnitt, forhåndsinnstilte 
programmer og oppsettsveiviser, gir muligheten for et 
raskt og nøyaktig pasientoppsett. Hurtigkoplingskretser 
minimerer problemer både på sykehuset og hjemme.

Enkel overvåking
Sanntidsdiagrammer og pasientinformasjon vises på 
den store touchskjermen i farger, for å sikre korrekt 
oppsett og å overvåke pasientens tilstand. FiO2 og SpO2 
er integrert for å gi et fullt pasientbilde.

Større frihet
Trygghet med lang batterilevetid
Astral ventilatorer er designet for å gi pasienten en større 
frihet. Kombinasjonen av interne og eksterne batterier 
gir opp til 24 timers* aktiv bruk. Planlegging av daglige 
aktiviteter blir enklere, da Astral har kraft nok til å holde det 
gående, time etter time.

Batterikapasiteten balanseres med 
mobilitet
Mobilitet krever balanse mellom batteriets driftstid og 
vekt, samt ventilatorens mobilitet. Med en vekt på 3,2 kg 
med 8-timers internt batteri, er Astral ledende i forhold til 
vekt, for optimal mobilitet.

Diskret design
Moderne design gir pasientene en strømlinjeformet, 
diskret, livsopprettholdende enhet som står diskret i 
bakgrunnen.

* Med det 8-timers interne batteriet og to 8-timers eksterne batterier.

En rekke modi tilbyr allsidige behandlingsmuligheter ettersom 
pasientens tilstand utvikler seg.



Den innebygde lærefunksjonen overvåker og kompenserer for motstand i kretsen, 
for å optimalisere ventilasjonen og levere riktig trykk og flow til masken.

Sanntids trykk- og flowdiagrammer viser viktige parametere på 
den store touchskjermen.
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Større frihet
Astrals robuste bæreveske har plass til 
apparatet og alt tilbehøret. Apparatet 
kan justeres via skjermen gjennom 
veskens gjennomsiktige panel og den 
brede komfortable skulderstroppen gjør 
vesken enkel å bære- ekstra stropper 
gjør at vesken enkelt kan monteres på 
rullestoler.

Trygg å bruke
ResMeds sykehustralle har blitt designet 
for å transportere Astral rundt på 
sykehuset og i kliniske miljøer. Den 
har mulighet for en medisinsk godkjent 
forgrening for strømuttak i midtkonsollen, 
som kan styre alle elektriske apparater 
med kun en ledning.

Designet for 
effektivitet
ResMeds fjernalarm II gir 
bekvemmeligheten av å monitorere 
alarmen fra et annet rom, avdeling eller 
sentral monitoreringsstasjon. Den gir 
trygghet og frihet for omsorgspersoner til 
å kunne bevege seg vekk fra sengen uten 
at det går utover pasientens trygghet

Et komplett respiratorsystem 
Astral kobles enkelt til HumiCare™ D900 luftfukter 
for å redusere risikoen for komplikasjoner tilknyttet 
respirasjon, og sirkulerer luften akkurat som 
luftveiene hos pasienten ville gjort det.
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Astral bæreveske 
27917

Tekniske spesifikasjoner Astral 100 Astral 150

INDIKASJONER FOR BRUK
Livsopprettholdende  behandling for

pasienter over 5 kg

Livsopprettholdende behandling for

pasienter over 5 kg

KRETS

Enkel krets med lekkasje • •

Enkel krets med ventil • •

Dobbel krets •

BEHANDLING

Behandling med ventilkrets:

CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV
• •

Behandling med lekkasjekrets:

CPAP, ST, PAC
• •

Manuell pusting •

Åndedrag (rekruttering) • 

Apnéventilasjon Volum og trykk Volum og trykk

Forhåndsinnstilte programmer 2 4

TRYKKOMRÅDE OG INNSTILLINGER

Levert trykk (cm H2O)
2–50 (lekkasjekrets)

0–50 (ventilkrets)
2–50 (lekkasjekrets)

0–50 (ventilkrets)

Levert tidalvolum (cm H2O)
Voksen: 100 til 2500 mL
Pediatrisk: 50 til 300 ml

Voksen: 100 til 2500 mL
Pediatrisk: 50 til 300 ml

Respirasjonsfrekvens
Voksen: Av, 2 til 50 bpm

Pediatrisk: Av, 5 til 80 bpm
Voksen: Av, 2 til 50 bpm

Pediatrisk: Av, 5 til 80 bpm

DATA 

SpO2-overvåkning Valgfritt Valgfritt

FiO2 -overvåkning Valgfritt •

7 dager med høyoppløselige data med 25Hz trykk og flow På skjermen og nedlasting På skjermen og nedlasting

365 dagers historikk På skjermen og nedlasting På skjermen og nedlasting

ALARMER
En rekke alarmer er tilgjengelig,

inkludert FiO2 og SpO2 når tilkoblet.

DIMENSJONER

Vekt 3.2 kg 3.2 kg

Dimensjoner (L x B x H) 285 mm x 215 mm x 93 mm 285 mm x 215 mm x 93 mm

Internt batteri

Lithium-ion batteri,

14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh.

8 timer i aktiv modus

Lithium-ion batteri,

14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh.

8 timer i aktiv modus

Lydnivå 43 ± 3 dBA‡ 43 ± 3 dBA‡

Lydtrykknivå 35 ± 3 dBA‡ 35 ± 3 dBA‡

IEC 60601-1 KLASSIFIKASJONER: 

Medisinsk elektrisk utstyr - generelle krav til grunnleggende

sikkerhet og essensiell ytelse.

Klasse II (dobbelisolering) Type BF

Kontinuerlig drift

Egnet for bruk med oksygen

Tilbehør

Swift™ FX    Mirage™ FX   Quattro™ Air 

Gründler GmbH
Karneolstr. 4  
72250 Freudenstadt Germany 

‡Ssom målt i henhold til IEC80601-2-12:2011

Eksternbatteri 
27918  

 HumiCare D900 
18404 (UK) 

Astral Table Stand 
27915

Remote Alarm II  
ROW 27902  
(kabel følger ikke med)

Remote Alarm II Kabel  
2 m 27904, 5 m 27905, 
10 m 27906, 20 m 27907

Enkel krets glatt,

diameter 22 mm

med hurtigkobling

Pulsoksimeter 
22305

Sykehustralle 
27914


