
Піклуємось про пацієнтів, 
допомагаємо у роботі медикам

Від апарату ШВЛ до респіраторної станції:
БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА — ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ

UVENT-S



UniViewer*

ProVent

UVENT-S — респіраторна станція нового покоління, розробле-
на на основі гнучких інформаційних рішень. Успішно інте-
грується у робочий процес медичного закладу, включно 
з відділенням реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ).

UVENT-S оснащений двома висококонтрастними кольоро-
вими дисплеями із ємнісним тачскріном, об’єднаними за 
технологією UniScreen™. Тепер немає необхідності обирати 
які дані для візуалізації у пріоритеті: приділіть уваги пацієнту, 
а не налаштуванням!

UVENT-S ефективно підтримує дихання пацієнтів та надає 
медперсоналу повний обсяг даних про їхній стан, незалежно 
від місця надання допомоги.

Трансформуйте апарат ШВЛ UVENT-S 
у Респіраторну станцію з унікальними можливостями 
Пріоритетом всесвітньої охорони здоров’я в останнє десятиліття стала безпека пацієнта.
Для її забезпечення необхідно, аби апарати ШВЛ могли об’єднуватися з іншим медичним обладнанням 
на місці надання допомоги.

Для прийняття правильних рішень медперсоналу потрібна повна інформація про стан пацієнта під час 
вентиляції. Саме тому в апараті UVENT-S передбачена можливість підключення таких зовнішніх пристроїв, 
як додатковий 22-дюймовий дисплей, монітор пацієнта, відеоларингоскоп і портативний датчик УЗД 
(Point of Care Ultrasound, POCUS) — інструментами, які допомагають у виконанні клінічних завдань навіть 
у критичних ситуаціях.

ProVent — це новий адаптивний режим вентиляції з керуванням 
за об’ємом та підтримкою заданої хвилинної вентиляції, для кращої 
синхронізації пацієнта з апаратом ШВЛ. 

Режим працює за стратегією протективної вентиляції легень  
та адаптується до змін стану пацієнта. ProVent дозволяє  
пацієнту впливати на вентиляцію та контролювати процес  
дихання самостійно.

Сучасний інтелектуальний адаптивний режим
вентиляції легень

Дистанційний моніторинг стану під час респіраторної підтримки
Рішення для дистанційного моніторингу стану пацієнта, 
у будь-який час і в будь-якому місці.

Дистанційний доступ, до життєво важливих даних 
пацієнтів у режимі реального часу, відкриває нові 
можливості безперервного моніторингу стану 
пацієнта.

За допомогою технології UniViewer параметри 
моніторингу — цифрові та графічні дані, а також 
сигнали тривоги — відображаються на планшеті або 
смартфонах, як на iOS платформі, так і на Android.

Відтепер параметри стану пацієнта доступні навіть 
поза палатою хворого: як медперсоналу клініки, так 
і профільним експертам для віддаленої консультації.



Intubation support tool (IST)*

Інноваційні рішення для успішної інтубації

IST охоплює преоксигенацію у режимі неінвазивної 
вентиляції, високопоточну оксигенацію при апное під час 
інтубації та постійний моніторинг SpO2 і CO2 за допомогою 
вбудованого пульсоксиметра та капнографа. 
Окрім того, коли відеоларингоскоп під’єднано до апарату 
ШВЛ UVENT-S, ви отримуєте візуальний контроль позиціону-
вання трубки та процесу інтубації на HD-екрані
в реальному часі.

IST забезпечує впевненість у безпеці пацієнта, що особли-
во важливо у випадках складної інтубації.

Комплекс рішень у респіраторних станціях UVENT-S 
допоможе зробити процедуру інтубації безпечнішою.

Ультразвуковий моніторинг легень
безпосередньо біля ліжка пацієнта 
UVENT-S сумісний із портативними ультразвуковими датчиками (POCUS).

УЗД легень стає невід’ємною частиною клінічної прак-
тики у ВРІТ. Ультразвуковий моніторинг важливий як для 
загального дослідження, так і для діагностики патологіч-
них станів легень.

Апарати UVENT-S надають таку можливість, завдяки 
підключенню портативних датчиків УЗД (POCUS) і чіткій 
візуалізації на 22-дюймовому HD-екрані. 
 
Використовуючи POCUS, ви зможете проводити опе-
ративну діагностику по протоколу eFAST (Розширена 
сфокусована оцінка для сканування травм), а також 
терміновий моніторинг стану легень за допомогою  
ультразвуку.

Діагностуйте більшість ускладнень критичних станів 
швидко і точно, дотримуючись BLUE/FALLS-протоколів.

УЗД легень*

* Наявність опції уточнюйте у відділі продажів або у авторизованого дистриб’ютора.



Звертаючись до компанії «ЮТАС», ви зв’язуєтеся 
безпосередньо з потрібним вам спеціалістом: експертом 
з продукції, сервісним інженером, менеджером з продажу 
або маркетингу. 

Після постачання та налаштування обладнання наші 
спеціалісти проводять професійне навчання, а також надають 
усю необхідну підтримку.

Аби знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях,  
ми співпрацюємо з провідними клінічними центрами  
у 25 країнах світу.

Ми завжди поруч!

Ми приділяємо увагу не лише розробці, а й технічній підтримці 
апаратів ШВЛ UVENT-S. Тому ефективно та оперативно 
обслуговуємо наше обладнання, користуючись інноваційною 
технологією для швидкого сервісу.

REMOTE UVENT допомагає дистанційно та якісно провести 
діагностику, ремонт, налаштування та оновлення програмного 
забезпечення UVENT-S.

Ці роботи виконують наші інженери у будь-якії точці світу,  
де є доступ до мережі Інтернет. Окрім того, такий підхід знижує 
ваші витрати на сервіс та скорочує час на вирішення сервісних 
питань.

REMOTE UVENT — професійна сервісна підтримка у будь-який 
час, незалежно від того, де працює UVENT-S!

Remote UVENT

Уповноважений  
представник в Україні

ТОВ «Компанія «ЮТАС»
а/с 9, 03057
м. Київ, Україна

тел.:               + 380 44 456 42 29
факс:           + 380 44 456 93 92
email:             info@utasco.com
          www.utasco.com

Виробник

UTAS Technologies s.r.o.
вул. Ставітельська, 1
83104 Братислава, Словаччина

тел.:                   +421 220 620 001
             +421 220 620 002
email:               info@utastech.eu
          www.utastech.eu


