
Anestesia tão avançada quanto sua 
ressonância magnética

FABIUS® MRI
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O desafio
MRI

A flexibilidade é algo fantástico. Com o posicionamento adequado, a flexibilidade tanto pode 
auxiliar a economizar tempo como dinheiro, ajudando a melhorar a eficiência como um todo. 
Agora, contudo, surge a necessidade de uma solução dedicada. Algumas aplicações são tão 
exigentes, tão especializadas, que requerem uma solução que seja desenvolvida unicamente para 
atender essa finalidade especial.

A imagem por ressonância magnética (MRI) é uma destas 
tarefas especializadas. Acesso restrito, produção elevada, 
espaço limitado e intensos campos magnéticos podem 
levantar problemas desafiadores de fluxo de trabalho. 
Em muitas partes do mundo, salas híbridas de diagnóstico/
terapia estão surgindo como o novo padrão perfeito para 
estratégias de tratamento avançado. Se considerarmos 

o custo elevado e a complexa logística ao construir os 
modernos conjuntos de salas para MRI, rapidamente se 
torna óbvio que há pouca ou nenhuma margem para erros. 
Uma vez construídas, elas são quase inalteráveis. Terão de 
ser feitas corretamente da primeira vez. 

ANESTESIA E MRI

Há muitos motivos pelos quais a anestesia tem um papel 
tão essencial em diagnósticos de MRI. Uma quantidade 
significativa de pacientes está criticamente doente e 
necessitam de suporte de ventilação tanto durante o 
transporte como durante a realização da imagem. Crianças 
pequenas e neonatos geralmente requerem sedação, a fim 
de eliminar os artefatos de movimento. Os neurocirurgiões 
agora estão usando a MRI diretamente nos centos cirúrgicos 
para oferecer planejamento e orientação integrados para 
procedimentos novos e complexos. Por outro lado, outros 
pacientes, embora estáveis, sofrem de claustrofobia e não 
conseguem tolerar as condições de confinamento dentro de 
um tomógrafo sem sedação. Não há dúvida: para o melhor 
aproveitamento de qualquer unidade de diagnóstico de MRI, 
você necessita de anestesia integrada. Mas, permanece 
a pergunta: a sua estação de trabalho de anestesia está 
preparada para os desafios do ambiente de MRI?

ANESTESIA AVANÇADA PARA APLICAÇÕES 

AVANÇADAS: O FABIUS MRI

O Fabius MRI se caracteriza por nossa tecnologia de 
ventilador a pistão E-Vent de alta precisão, conhecido 
tanto por seu desempenho como por sua segurança. Seu 
ventilador elétrico, controlado eletronicamente, não requer 
gás de propulsão, tornando-o particularmente adequado 
para o típico ambiente de MRI. O Fabius MRI coloca 
todos os mais importantes modos de ventilação em suas 
mãos, desde o controlado a volume e a pressão, a pressão 
de suporte até SIMV/PS. Ele lhe permite ventilar com 
desempenho semelhante ao da UTI, oferecendo segurança, 
confiança e controle aprimorados, sendo adequado para 
pacientes adultos, pediátricos e principalmente neonatais. 
Com características avançadas, tais como compensação 
dinâmica de complacência, desacoplamento de gás fresco 
e uma válvula de alívio instantânea APL, você pode estar 
certo de que a ventilação será adequada, segura e precisa. 
Com seu sistema provido por compensação de vazamentos, 
você poderá até mesmo utilizar o Fabius MRI para anestesia 
de baixo fluxo. Mas isto é apenas o começo. Para tornar 
o Fabius MRI o ventilador preparado para aplicações de 
MRI, ele foi projetado e construído especialmente para 

uso em potentes campos magnéticos. De fato, o Fabius MRI 
específico para ressonância magnética foi testado para uso 
com sistemas de RM de 1,5 e 3 Tesla e pode ser operado com 
segurança nos campos com intensidade de 40 mtesla (400 
gauss) da RM. Isto significa o fim dos circuitos respiratórios 
extra longos e todos os problemas de complacência e espaço 
morto envolvidos. Agora você pode aplicar diagnósticos 
valiosos com confiança e segurança reforçadas.

PRODUZIDO TENDO EM MENTE A ERGONOMIA

O Fabius MRI não fornece apenas uma excelente terapia de 
ventilação. Ele também foi projetado para melhorar seu fluxo 
de trabalho. Uma grande tela colorida de alta visibilidade o 
mantém informado sobre o estado do paciente e do ventilador 
mesmo à distância. Os LEDs integrados de advertência e 
alarme oferecem suporte visual adicional. A estrutura intuitiva 
de utilização e a familiar filosofia de operação de 3 etapas da 
Dräger  – selecione, ajuste, confirme – o guiará quase sem 
esforços através de seu sistema de operação Dräger.
Três grandes gavetas integradas ao carro de transporte 
proporcionam amplo espaço de armazenamento para consumíveis 
e acessórios adicionais. O sistema respiratório COSY apresenta 
um design simples, com pouquíssimos componentes, para 
instalação e limpeza facilitadas. Equipado com nosso absorvedor 
padrão CLIC, você poderá trocar seus recipientes de cal sodada 
de modo rápido, limpo e seguro, sem interromper a operação.
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Tela colorida de alta visibilidade

02 integrado (tubo de fluxo)

Alças fixas e ajustáveis oferecem 
posicionamento e manobras fáceis

Ventilador e pistão E-vent

Sistema de Respiração 
Compacto

Absorvedor 
Dräger Sorb CLIC

Sistema de exaustão de gás 
anestésico (AGSS)

Unidade de Solução
Endotraqueal

LEDs de advertência e alarme 
integrados (de ambos os lados)

3 gavetas amplas. 1 com chave

Freio central permite eficientemente bloqueio ou liberação rápidos e 
fáceis para segurança melhora, especialmente em campos magnéticos.

Etiqueta 40 mtesla/400 gauss
Distância para o sistema MRI

durante o funcionamento

Manômetros para cilindros de 
gás do índice PIN (opcional)

2 instalações de vaporizadores
para agentes anestésicos

voláteis

SISTEMA RESPIRATÓRIO COMPACTO „COSY 2.6“

– Adaptador CLIC (absorvedor de uso único);

– Braço de montagem COSY curto, flexível, para melhorar a ergonomia;

– Gerenciamento de cabos integrado;

– Montagem do COSY desenvolvido para possibilitar uma excelente 
adaptação e para oferecer suporte ao seu ambiente de MRI;

MONITOR COLORIDO TFT DE ALTA RESOLUÇÃO (6.5” DIAGONAL)

– Visibilidade realçada graças ao brilho e contraste otimizado;

– Uma única tela controla todas as funções e monitora a ventilação;

– Monitoração de oxigênio;

– Alternância entre a tela de controle e a curva;

– Alternância entre a tela de controle e a curva;

2 PODEROSOS LEDS ADICIONAIS

INTEGRADOS NA PARTE SUPERIOR

– ADVERTÊNCIA (amarelo piscante), e

– PERIGO (vermelho piscante).

– Visibilidade de diferentes ângulos e à distância, 
p.ex., da sala de controle.
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Conjunto de salas de ressonância magnética com sala de controle
Vista do posto de comando da área de controle do operador. Tudo está à vista e sob controle.

Sala de indução de anestesia
Indução de anestesia em um paciente antes de entrar no centro cirúrgico de neurocirurgia com MRI

Centro cirúrgico de neurocirurgia com MRI
Fase de manutenção da anestesia. Monitorização do paciente durante sequências de ressonância magnética.
(equipamento de anestesia, monitor de paciente, bombas de seringa)

Fase de manutenção da anestesia
Fabius MRI em uso durante o 
procedimento neurocirúrgico.

Transporte do paciente
Transporte do paciente para 
o centro cirúrgico com MRI

NOVAS FRONTEIRAS

Os avanços modernos na tecnologia médica trouxeram 
mudanças à filosofia médica. Em muitas disciplinas, a linha 
entre os diagnósticos e a terapia está desaparecendo 
lentamente. As chamadas “salas híbridas” ou “centros 
híbridos” começam a aparecer como o método de escolha 
para oferecer imagens integradas de alta resolução e 
terapia de precisão em um único pacote. Também aqui 
a Dräger pode lhe dar assistência tanto com tecnologia 
como com conhecimento para criar uma solução destas 
para seu hospital.

PLANEJAMENTO DO ESPAÇO NO AMBIENTE DE MRI

Atualmente, a estrutura para anestesia no ambiente de MRI é muito diferente 
daquela encontrada nos centros cirúrgicos. A gestão de anestesia para MRI 
não envolve apenas duplicar os requisitos comparáveis dos centros cirúrgicos. 
Ao invés disso, seu projeto de fluxo de trabalho inclui um espaço dedicado 
para as trajetórias do paciente (isto se aplica em especial aos pacientes de 
terapia intensiva), que permita o cuidado apropriado ao paciente dependendo 
das condições e desafios individuais envolvidos. Por este motivo, uma reserva 
comparável de espaço e no mínimo o espaço disponível para instalação 
do equipamento em uma área de centro cirúrgico terão de ser levados em 
consideração. Além das áreas separadas para o preparo do paciente e a 
recuperação, o projeto do trajeto de transporte até a MRI deverá estar isento 
de barreiras. O acesso mais direto possível, bem como os trajetos entre as 
salas (p.ex., sala de preparo, sala de ressonância magnética, recuperação), 
que geralmente são separadas por portas de correr, deverão ser projetados 
para acomodar pacientes em macas. 

Mais informações referentes a planejamento de espaço e suporte ao 
planejamento poderão ser encontradas no catálogo separado de informações 
de produtos para planejamento de espaço em ambientes de MRI.

NÓS COMPREENDEMOS

Com o passar dos anos, os produtos Dräger tiveram 
tamanho impacto nos projetos dos hospitais, que é difícil 
de imaginar a vida sem eles. O nome Dräger representa 
qualidade e inovação em todo o mundo. Assim, quando você 
decidir que é hora de incluir um conjunto de salas de RM 
ao seu hospital, lembre-se da Dräger. Nós conhecemos os 
desafios especiais envolvidos num projeto para construção 
de um ambiente de RM. Fatores críticos como blindagem 
suficiente, acesso adequado, materiais ferromagnéticos e 
a necessidade de equipamento especializado – estações 
de trabalho de anestesia, monitores e até mesmo lâmpadas 
– tudo tem de ser levado em conta. As considerações 
arquitetônicas para a sala de controle, as salas de espera de 
pacientes, os vestiários e, claro, a unidade de ressonância, 
em si, têm de ser cuidadosamente pensadas, a fim de 
atingir o melhor fluxo de trabalho possível para qualquer 
situação que surja. O objetivo é criar um ambiente que o 
deixe trabalhar de forma segura e eficiente apesar de todas 
as restrições, auxiliando-o a tirar o máximo proveito do seu 
conjunto de salas.

SOBRESSAINDO EM UM MUNDO DE CONHECIMENTOS

Para fazer isto, nós não confiamos apenas em nossa extensa experiência. 
Nós também trazemos para nós a qualidade de parceiros fortes que 
se especializaram em monitorização de pacientes e tecnologia de 
infusão para ambientes de MRI. Nós trabalhamos junto com arquitetos 
e subfornecedores para desenvolver o projeto altamente eficiente e 
ergonômico que seja mais adequado para suas necessidades individuais. 

Aproveitando as vantagens de uma solução dedicada de MRI, você pode 
aumentar sua eficiência em geral reduzindo os tempos de transferência 
e instalação na sala de ressonância magnética. O tempo que você 
economizou aqui poderá ser melhor utilizado – elaborando diagnósticos.

SOMANDO TUDO

Deixe a Dräger ajudá-lo a planejar, construir e aplicar a solução de MRI 
certa para você. È um investimento para o futuro que valerá a pena. Nossos 
representantes ficarão felizes em lhe mostrar a resposta mais eficiente e 
eficaz para seu desafio em ambiente de Ressonância Magnética.

Anestesia tão
avançada como sua MRI
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AGORA FAÇA A ESCOLHA CERTA EM SERVIÇOS:

DRÄGERSERVICE®

A DrägerService lhe oferece uma ampla gama de opções 
flexíveis de serviços que você pode selecionar e combinar 
para satisfazer suas necessidades individuais – desde 
suporte técnico a contratos de serviços completos com 
orçamentos fixos. As soluções do Serviço Remoto oferecem 
potencial adicional para melhorar o tempo de funcionamento 
dos equipamentos.

Sensor de Fluxo 
Spirolog®

O sensor de fluxo Spirolog é um sensor 
de filamento aquecido para medição do 
fluxo de gás volumétrico fornecido para 
utilização em equipamentos de anestesia 
e ventiladores Dräger.

Absorvedor CLIC 800+

O absorvedor descartável CLIC 800+ 
contém Drägersorb 800+, 1,2 l .

Acessórios & Consumíveis
Uma vasta gama de acessórios e consumíveis exclusivos para MRI estão disponíveis para sua escolha, 
oferecendo-lhe a possibilidade de personalizar o Fabius® MRI para criar exatamente a solução de 
anestesia de que você precisa:

Conjunto de salas de ressonância magnética com sala de controle
Vista do posto de comando da área de controle do operador. Tudo está à vista e sob controle.

NOVAS FRONTEIRAS

Os avanços modernos na tecnologia médica trouxeram 
mudanças à filosofia médica. Em muitas disciplinas, a linha 
entre os diagnósticos e a terapia está desaparecendo 
lentamente. As chamadas “salas híbridas” ou “centros 
híbridos” começam a aparecer como o método de escolha 
para oferecer imagens integradas de alta resolução e 
terapia de precisão em um único pacote. Também aqui 
a Dräger pode lhe dar assistência tanto com tecnologia 
como com conhecimento para criar uma solução destas 
para seu hospital.

NÓS COMPREENDEMOS

Com o passar dos anos, os produtos Dräger tiveram 
tamanho impacto nos projetos dos hospitais, que é difícil 
de imaginar a vida sem eles. O nome Dräger representa 
qualidade e inovação em todo o mundo. Assim, quando você 
decidir que é hora de incluir um conjunto de salas de RM 
ao seu hospital, lembre-se da Dräger. Nós conhecemos os 
desafios especiais envolvidos num projeto para construção 
de um ambiente de RM. Fatores críticos como blindagem 
suficiente, acesso adequado, materiais ferromagnéticos e 
a necessidade de equipamento especializado – estações 
de trabalho de anestesia, monitores e até mesmo lâmpadas 
– tudo tem de ser levado em conta. As considerações 
arquitetônicas para a sala de controle, as salas de espera de 
pacientes, os vestiários e, claro, a unidade de ressonância, 
em si, têm de ser cuidadosamente pensadas, a fim de 
atingir o melhor fluxo de trabalho possível para qualquer 
situação que surja. O objetivo é criar um ambiente que o 
deixe trabalhar de forma segura e eficiente apesar de todas 
as restrições, auxiliando-o a tirar o máximo proveito do seu 
conjunto de salas.
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REGIÃO EUROPA CENTRAL 
E NORTE DA EUROPA
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
Tel. +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
info@draeger.com

REGIÃO SUL DA EUROPA
Dräger Médical S.A.S.
Parc de Haute Technologie d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, França
Tel. +33 1 46 11 56 00
Fax +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

REGIÃO ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA, 
AMÉRICA CENTRAL E AMÉRICA DO SUL
Dräger Medical GmbH
Branch Office Dubai
Dubai Healthcare City, 
P.O. Box 505108
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Tel. + 971 436 24 762
Fax + 971 436 24 761
contactuae@draeger.com

Fabricante:
Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemanha
O sistema de gestão da qualidade da 
Dräger Medical GmbH foi certificado 
em conformidade com a ISO 13485, 
ISO 9001 e o Anexo II.3 da Diretriz 
93/42/EEC (Equipamentos médicos).

REGIÃO ÁSIA / PACÍFICO
Draeger Medical South East Asia Pte Ltd
25 International Business Park
#04-27/29 German Centre
Singapura 609916
Fone +65 6572 4388
Fax +65 6572 4399
asia.pacific@draeger.com

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

SEDE NO BRASIL
Dräger Indústria 
e Comércio Ltda
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré 
06460-100 – Barueri/SP

Im
pr

es
so

 n
o 

B
ra

si
l

10              FABIUS® MRI


