
 Display digital de fl uxo e fl uxômetro convencional
 Ventilador completo e absorvedor integrados
 Desenvolvido e fabricado na Inglaterra 
 Conectividade HIS  
 Design intuitivo e compacto
 Baixo custo de manutenção
 Pacientes adulto, pediátrico e neonatal
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 COMPACTO & SEGURO

PENLON
 SISTEMA DE ANESTESIA

PRIMA450

V

Display digital de fluxo e fluxômetro convencional 
Ventilador AV-S com seis modos ventilatórios
Topo com sistema para acoplar monitor
Saída auxiliar para conexão elétrica
Consulte nossa linha de monitores
Comporta até dois vaporizadores com sistema Selectatec
Área de trabalho iluminada
3 gavetas de grande capacidade
Espaço para acessórios adicionais de monitorização
Absorvedor de CO² e fole integrados ao ventilador

Características



Sistema
de Anestesia

PENLON
PRIMA 450 

Plataforma
O sistema de anestesia Prima 450 tem uma especifi cação abrangente, que inclui ventilador AV-S e Absorvedor 
A200SP e estação para até dois vaporizadores - Totalmente compatível com a norma ISO 80601-2-13 e com 
a Diretiva de Restrições de Substâncias Perigosas (RoHS). 

Controle de fl uxo e visualização
Fluxômetro em cascata, alto e baixo fl uxo, fl uxômetro com display digital.
Sistema AHD (dispositivo anti-hipóxico) mecânico, aumentando a segurança do paciente.
Conectividade HIS (Sistema de Informação Hospitalar).

Opções e acessórios
AGSS – Sistema de Remoção de Gás Anestésico.

Componentes do sistema
 Ventilador AV-S- ventilador de anestesia multifuncional e fácil de usar, aplicado para paci-
entes adultos, pediátricos e neonatais. A especifi cação padrão inclui três modos avançados 
de suporte espontâneo e PEEP eletrônico. O AV-S possui monitorização de oxigênio inte-
grada e espirometria, além de absorvedor incorporado à máquina de anestesia e conectivi-
dade HIS.

A200SP Absorvedor- absorvedor de alta performance com baixo volume interno que permite 
o funcionamento  através do  ventilador ou  do  balão  para  ventilação  manual.  Possui um 
canister de liberação rápida, fabricado em componentes autoclaváveis.
Oferece unidade de aquecimento para evitar condensação interna.

Vaporizador Sigma Delta 
Oferece três opções de conexão para preenchimento  Key fi ll,  Quick fi ll e Pour fi ll.  Sistema 
Selectatec. Compatível com diversas marcas do mercado.
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