HAMILTON-MR1
Ventilação inteligente da UTI à sala de IRM

Vivemos para a tecnologia de ventilação
Vivemos para a tecnologia de ventilação. Tecnologia que ajuda os prestadores de cuidados a melhorar
as vidas de seus pacientes gravemente doentes. Acreditamos que a inovação é essencial para atender
às demandas da terapia intensiva. Para nós, a inovação consiste em concretizar novas ideias visionárias
e melhorar continuamente produtos existentes, mantendo sempre o foco na ventilação individualizada
segura, bem como na facilidade de uso.
Aprendemos com nossos clientes e com especialistas multidisciplinares. E investimos no
desenvolvimento e pesquisa a longo prazo. Desenvolvemos soluções de Ventilação Inteligente:
dispositivos e consumíveis para a ventilação de todos os pacientes gravemente doentes — desde
neonatos a adultos.

Jens Hallek
CEO Hamilton Medical AG

HAMILTON-MR1

Bob Hamilton
CEO Hamilton Medical, Inc.

Conheça o HAMILTON-MR1

Este respirador de UTI totalmente equipado é o
primeiro respirador que pode ser usado em uma
intensidade do campo magnético de até 50 mT.
O HAMILTON-MR1 combina a confiabilidade e o
alto desempenho com modos adaptativos ao
paciente que suportam estratégias de proteção
pulmonar avançadas, tornando-o a escolha ideal
para qualquer departamento de terapia intensiva
que necessite transportar pacientes em ventilação
para o departamento de IRM.
RM Condicional (até 50 mT) com a utilização
de scanners de campo magnético de 1,5
tesla e 3,0 tesla
Navegador do campo magnético TeslaSpy
integrado
Ventilação de pacientes adultos, pediátricos e
neonatais
Até 9 horas de tempo de operação de bateria
Independência de cilindros de gás ou
compressores
Ventilação não invasiva e tratamento de
oxigênio de alto fluxo integrado
Modos de ventilação avançados, incluindo
ASV® — Ventilação de suporte adaptativo

Estreito, flexível, conveniente
Para transporte intra-hospitalar
O design pequeno e compacto do HAMILTON-MR1 faz com que seja fácil de manusear e ideal para o
transporte clínico. O freio autobloqueante do carrinho bloqueia as rodas assim que você liberar a pega,
para prevenir que este role acidentalmente na direção do scanner de IRM. Os ganchos em cada lado do
carrinho permitem o armazenamento conveniente do circuito de respiração e da mangueira de oxigênio.
O kit opcional com função de travamento rápido e pega especialmente concebida permitem que você
remova o dispositivo pressionando um botão e o conecte diretamente à cama.
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Facilidade de uso

Em estreita cooperação com usuários e
especialistas em ventilação, nossos engenheiros
conceberam uma interface do usuário que é
particularmente intuitiva. Alternar entre o
HAMILTON-MR1 e todos os outros respiradores
Hamilton Medical é fácil, pois todos são operados
segundo os mesmos princípios.
O Cockpit de Ventilação no HAMILTON-MR1
consolida os dados de monitoração e exibe-os
como gráficos intuitivos. Estes fornecem uma visão
geral rápida do status de ventilação atual do
paciente e fornecem uma base confiável para
decisões de tratamento.

Você pode transportar seus pacientes da UTI para a
sala de IRM, e não ter de mudar o que quer que
seja acerca da ventilação. Essa é uma vantagem,
pois você não está arriscando o desrecrutamento
pulmonar e um retrocesso do paciente, o que iria
mantê-lo no hospital por mais tempo e tornar isso
mais desconfortável para ele.
Thomas Berlin, Diretor de Terapia Respiratória
Florida Hospital Orlando, Orlando (FL), EUA
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O Cockpit de Ventilação
1

Parâmetros de monitoração principais
Todos os parâmetros de monitoração principais
em uma olhada. Os caracteres grandes permitem-lhe visualizá-los até mesmo à distância.
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Pulmão Dinâmico
Uma rápida olhada mostra-lhe o volume corrente,
complacência pulmonar, ciclo iniciado pelo
paciente e resistência, em tempo real. Os pulmões
na imagem expandem e contraem de acordo com
a respiração do paciente.

3

Painel StatusVent
O painel StatusVent exibe seis parâmetros
relacionados com a dependência do paciente do
respirador. Quando todos os valores estão na
zona de desmame, o painel é envolvido por uma
moldura verde, indicando que as provas de
respiração espontânea ou a extubação podem ser
consideradas.
4

Acesso direto a controles principais
Acesse e ajuste os controles mais importantes
para o modo atual diretamente na tela principal.

Adaptado ao ambiente de RM
O HAMILTON-MR1 garante a terapia de ventilação contínua incondicional da UTI ao scanner de IRM e
vice-versa.
RM Condicional
RM Condicional até 50 mT
O respirador pode permanecer junto ao paciente mesmo durante exames de IRM
TeslaSpy integrado para maior segurança
Navegador do campo magnético integrado
Mede continuamente os níveis magnéticos de fundo
Interruptor de origem de gás
Alterna automaticamente entre o cilindro de gás e a fonte central de gás
Reage imediatamente assegurando a ventilação contínua
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A tecnologia RM Condicional
permite que o respirador mecânico HAMILTON-MR1 acompanhe seu paciente
desde a UTI ao scanner, para a duração do teste, e novamente de volta para a
UTI, aumentando a segurança dos cuidados. O HAMILTON-MR1 está
especialmente concebido e blindado para ventilar seu paciente na proximidade
de um scanner de IRM e pode ser usado em uma intensidade do campo
magnético de 50 mT sem criar quaisquer artefatos de imagem de RM.

O gaussímetro TeslaSpy integrado para maior segurança
monitora continuamente o campo magnético e lhe dá um sinal visual e sonoro
caso você esteja se aproximando demais. Posicionar um dispositivo médico
demasiado perto do scanner de IRM pode ter consequências fatais. Para
segurança máxima, o TeslaSpy continua monitorando, mesmo quando o
respirador está desligado.

O interruptor de origem de gás
permite que o respirador alterne automaticamente entre fontes de oxigênio.
Assim que a fonte central for conectada, o oxigênio é retirado desta fonte em
vez do cilindro. A mudança imediata garante a ventilação contínua. O
interruptor de origem de gás somente muda da fonte central para o cilindro
de oxigênio quando a pressão na fonte central cai abaixo de um nível de
pressão mínima predeterminado.

Recursos e opções
Modos de ventilação de última
geração

Ventilação de suporte adaptativo
(ASV) para ventilação de proteção
pulmonar

Tratamento de oxigênio de alto fluxo
integrado

Turbina de alto desempenho

Nebulizador Aerogen§ opcional e
pneumático integrado

Compatível com válvulas de fala
convencionais

Ventilação não invasiva de alto
desempenho (NIV)

Compensação de vazamento
IntelliTrig para VNI e ventilação
invasiva

Ventilação de pacientes adultos,
pediátricos e neonatais
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Do especialista em ventilação

E-learning
A Hamilton Medical College fornece e-learning
gratuito e livre sobre ventilação mecânica e
respiradores.
Adira em: college.hamilton-medical.com.

Consumíveis de respirador universais
Nossos acessórios e consumíveis foram
especialmente desenvolvidos para a maior
segurança possível do paciente e facilidade de
uso. Escolha entre peças reutilizáveis e
descartáveis, de acordo com as políticas
institucionais.

Dispositivos periféricos
Nosso portfólio de ventilação inclui um
umidificador ativo, o HAMILTON-H900, bem
como o controlador de pressão do cuff
automático, IntelliCuff. Ambos os dispositivos
podem ser usados com todos os tipos de
respiradores mecânicos.

Mais informações e software de simulação grátis:
www.hamilton-mr1.com

Fabricante:
Hamilton Medical AG
Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland
( +41 58 610 10 20
info@hamilton-medical.com
www.hamilton-medical.com
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As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns recursos são opções. Alguns recursos ou produtos não estão disponíveis em
todos os mercados. Pode consultar todas as marcas próprias (®) e de terceiros (§) usadas pela Hamilton Medical AG em www.hamiltonmedical.com/trademarks. © 2019 Hamilton Medical AG. Todos os direitos reservados.

