
MADMTM este primul vaporizator de gaz 
anestezic cu injectare directă din lume. 
Conectați-l la orice ventilator și puteți livra gaz 
anestezic, oferind siguranță și precizie, oriunde 
vă aflați în misiune. 

Versatilitatea și portabilitatea fac ca MADMTM să 
fie un dispozitiv ideal nu numai în mediile 
controlate ale sălilor de operație, unităților de 
terapie intensivă și clinicilor medicale, dar și în 
cazul livrării gazului anestezic în medii mai 
solicitante, precum spitale de campanie și 
operații chirurgicale desfășurate pe câmpul de 
luptă.

MADMTM este foarte economic în ceea ce 
privește consumul de anestezic lichid și își 
adaptează automat funcționalitatea la tipul de 
ventilator la care este conectat. 

Având o configurație cu circuit circular, MADMTM 
reduce automat rata de vaporizare pentru a 
compensa anestezicul neutilizat de la pacient, 
ceea ce duce la o reducere substanțială a 
consumului de anestezic lichid.

MADMTM
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O soluție revoluționară în 
anestezia mobilă



MADMTM

CARACTERISTICI
Agenți anestezici și Intervale: 
Izofluran: 0 - 3,5%
Sevofluran: 0 - 5%

Monitorizează:
Selecția agenților / Concentrația 
de anestezic livrat / 
Concentrația  terminal-
expiratorie de anestezic/ RR / 
PICO2 / PETCO2 / VE / MAC

Greutate: 
Dimensiuni:

Temp. de operare: 
Temp. de depozitare: 

Umiditate: 

 Altitudine: 
Putere:

   Conformitate:  

SPECIFICAȚII
3 kg (7 lbs.) - include sursa de alimentare electrică 
20 cm (8") L x 13 cm (5") l x 18 cm (7") H 

10°C - 40°C (50°F - 104°F)
-20°C - 50°C (- 4°F - 122°F)
15% - 95% RH fără condensare

0 – 3.0 km (10,000 ft.)
100-240 VAC 50/60 Hz + backup de siguranță
baterie internă + opțional sursa de alimentare
autonomă pe bază de baterie de tip hot-swap

IEC 60601-1  IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-8   ISO 80601-2-13
IEC 80601-2-55  ISO 5360
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