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Confiança em
tamanho superior

DRÄGER
FABIUS® PLUS XL

Dräger. Tecnologia para a Vida.
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confiabilidade”
que aumenta a

“Desempenho

CONFIABILIDADE É A CHAVE
Atualmente existem muitos aparelhos de anestesia avançados no 
mercado. E mesmo a tecnologia mais avançada tem de cumprir
as exigências diárias. A confiabilidade da tecnologia médica é
um fator chave para terapias bem sucedidas, bem como para o 
sucesso econômico em um mercado de cuidados de saúde
crescentemente dinâmico e competitivo.

SIMPLICIDADE É TUDO
Por motivos de segurança e eficiência, a tecnologia médica deve 
ser simples de usar. Frequentemente, seu pessoal tem pouco 
tempo para se familiarizar com todas as funções e capacidades
de um dispositivo médico para que possam reagir rápida e
corretamente em situações de emergência. Os profissionais
de saúde necessitam de informação bem organizada, altamente
visível e de fácil leitura.

FLEXIBILIDADE É UMA OBRIGAÇÃO
Os hospitais devem também poder contar com capacidade de 
expansão integrada e apoio competente e dedicado do fabricante, 
que começa no primeiro dia e continua até o equipamento ser
colocado fora de funcionamento. Isto ajuda os profissionais de 
saúde a proporcionar o melhor tratamento possível ao longo do 
tempo.



03

O FABIUS PLUS XL
Projetado para proporcionar terapia de qualidade 
e capacidades de monitoração sofisticadas em um 
pacote compacto, porém versátil, o Fabius plus XL 
incorpora engenharia alemã comprovada. Com uma 
variedade de opcionais entre as quais escolher, 
permite a você desfrutar os benefícios da qualidade 
Dräger hoje, mantendo a flexibilidade para o futuro.

POTENCIA TOTALMENTE ACESSÍVEL
Além de tornar as capacidades de ventilação de alta
qualidade possíveis por seu ventilador de pistão 
acionado eletronicamente de alta precisão, o Fabius 
plus XL inclui um número de funções que ajudam 
você a maximizar seu potencial na terapia e melhorar 
a segurança do paciente.

UMA VISÃO CLARA E OBJETIVA
O Fabius plus XL organiza e apresenta informação 
de maneira clara e objetiva em um visor colorido de 
10,5 polegadas, proporcionando uma visão excelente
a partir de uma grande variedade de ângulos de
visualização.

EXPANSÃO FLEXÍVEL
O Dräger Fabius plus XL permite a você uma
expansão flexível de suas capacidades montando
monitores, cilindros de gás e acessórios adicionais.

ERGONOMIA OTIMIZADA
Calhas de montagem cuidadosamente posicionadas 
permitem a montagem de equipamento adicional 
dentro de um alcance cômodo. Uma opção de trolley 
mais alto permite a você trabalhar confortavelmente 
em pé. Um gerenciamento de cabos melhorado 
combinado com tomadas elétricas integradas 
significa menos confusão de cabos.

O ESPAÇO DE QUE NECESSITA
Três grandes gavetas permitem guardar consumíveis 
onde eles são necessários – perto de você. A gaveta 
superior pode ser convertida para instalar o módulo
de medição de gás Scio de sua escolha.
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UMA VISÃO CLARA E OBJETIVA

OPÇÕES PARA UPGRADE

ERGONOMIA OTIMIZADA

O ESPAÇO DE QUE NECESSITA

–  Visor colorido 10,5’’
–  Fluxômetros de gás mecânicos precisos
–  Movimento do ventilador visível
–  Manômetros frontais visíveis para cilindros
 de gás montados

–  Integração de medição de gás Scio ou Vamos
–  Várias opções de montagem de monitores de  
 pacientes

– Gerenciamento de cabos e mangueiras melhorado
– Sistema de ventilação compacto e estanque com
 aquecedor ativo opcional
– Suporte de vapor interlock para 2 vaporizadores
– Trolley mais alto opcional
– Disponível como trolley ou versão de estativa

– Gavetas grandes para consumíveis
– Espaço de armazenamento melhorado na parte  
 superior
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Pronto
para o futuro

VENTILAR COM MAIOR CONFIANÇA
O Fabius plus XL está equipado com nosso potente
e preciso ventilador de pistão E-vent, que proporciona 
alta precisão de volume corrente e não requer gás de 
acionamento para funcionar. Este importante benefício 
permite continuar seu uso temporariamente, se o 
fornecimento central de gás falhar. É fornecido completo 
com funções avançadas, tal como desacoplamento de 
gás fresco, que mantém volumes corrente constantes, 
independente das alterações do fluxo de gás fresco. 
Fornecendo desempenho de ventilação semelhante 
a UTI e suportando todos os principais modos de 
ventilação, o Fabius plus XL está pronto para uma 
grande variedade de aplicações de ventilação e níveis 
cuidado.

OPERAÇÃO ECONÔMICA
Com seu aquecimento ativo do circuito respiratório,
o Fabius plus XL é uma escolha excelente para
ventilação de baixo fluxo econômica. Esta estratégia
de ventilação reduz o consumo de agentes
anestésicos caros. O altamente confiável Fabius plus 
XL ajuda a aumentar a disponibilidade do equipamento, 
permitindo a você tratar mais pacientes a um menor 
custo.

FACILIDADE DE USO
Graças a seu conceito de operação fácil e sua
arquitetura de menu intuitiva, o Fabius plus XL é
de fácil utilização e compreensão. Os esforços de
treinamento podem ser mantidos em um mínimo, o
que pode ajudar a reduzir erros do usuário.
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ESTAÇÃO DE TRABALHO COM INFINITY DELTA XL
E A TECNOLOGIA PICK & GO®
– Monitor de alta precisão beira, que também pode 

acompanhar o transporte
– Conjunto completo de parâmetros vitais, parâmetrosde 

alta precisão via módulos Infinity opcionais
– Medição de gás Scio integrada
– Montagem ergonômica de bombas de infusão

ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM MONITORAÇÃO
OMEGA-S, TRAZENDO APLICATIVOS DE TI À SALA DE OPERAÇÕES
– Solução de monitoração estacionária de alta precisão otimizada para 

a sala de operações
– Tela de 20“ sensível ao toque para oferecer uma visão geral 

abrangente de parâmetros e aplicativos de TI
– Exibe dados do paciente de diversas fontes: sinais vitais, 

monitoração de ventilação, dados de laboratório, imagens DICOM e 
muito mais

– Medição de Gás Scio integrada

ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA COM MONITORAÇÃO
OMEGA-S E MONTAGEM DA BOMBA DE INFUSÃO
– Solução de monitoração estacionária de alta precisão 

otimizada para a sala de operações
– Tela de 20“ sensível ao toque para oferecer uma visão geral 

abrangente de parâmetros e aplicativos de TI
– Exibe dados do paciente de diversas fontes: sinais vitais,  

monitoração de ventilação, dados de laboratório, imagens 
DICOM e muito mais

– Medição de gás Scio integrada
– Montagem ergonômica para bombas de infusão
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SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Alameda Pucuruí, 51 - Tamboré
06460-100 Baruerí
Sao Paulo
Tel +55 11 46 89 49 00
Fax +55 11 41 93 20 70
vendas@draeger.com.br

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
NIF PT508771323
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

Fabricante:
Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemanha
O sistema de gestão da qualidade na
Dräger Medical GmbH está certificado
de acordo com ISO 13485, ISO 9001
e Anexo II.3 da Diretiva 93/42/EEC
(Aparelhos Médicos). Im

pr
es

so
 n

o 
B

ra
si

l


