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Mais desempenho com um 
Design Perfeito

DRÄGER
PERSEUS® A500

Dräger. Tecnologia para a Vida.
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“E se pudesse otimizar melhor o seu

local de trabalho?”

GRANDES EXPECTATIVAS

Desde a introdução das máquinas de anestesia, pouco mudou 
em relação ao que elas fazem. O que realmente evoluiu, é a 
forma como essas máquinas realizam as suas tarefas e o que os 
médicos, os enfermeiros e quem toma as decisões nos hospitais 
passaram a esperar delas. A comparação com as melhores 
práticas é uma realidade  na medicina moderna. Os médicos e os 
enfermeiros desejam atingir as suas metas de forma confortável 
e eficiente, enquanto os administradores exigem soluções 
econômicas que garantam um bom retorno dos investimentos.

VOCÊ É O ESPECIALISTA

Na Dräger, conhecemos muito sobre as máquinas de anestesia 
– nós a inventamos. Mas, você também. Portanto, ao projetar o 
Dräger Perseus A500, sabíamos exatamente por onde começar: 
sejamos honestos, ninguém sabe mais sobre o seu trabalho, 
do que você. Ouvimos as suas ideias sobre aspectos como 
design, ergonomia, funcionalidade, operacionalidade, gestão de 
recursos, acessibilidade e higiene, além de como você acha que 
esses fatores se relacionam com os resultados para o paciente. 
Quanto mais ouvíamos, mais descobríamos que a nossa melhor 
ideia era ver de perto suas melhores ideias.
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DESIGN

Hoje, uma máquina de anestesia tem que servir 
mais que simplesmente para adormecer pessoas - 
ela deve ser uma estação de trabalho. Tudo o que 
é necessário para fornecer os melhores cuidados 
possíveis, deve estar refletido no design da estação 
de anestesia. A configuração deverá ser flexível 
para garantir que se encaixe perfeitamente nos 
requisitos de seu fluxo de trabalho. Sem desajustes 
de ergonomia, sem ter que pesquisar em menus ou 
andar à procura de acessórios e ter espaço para 
armazenamento ou documentação. A configuração, 
os testes iniciais e a manutenção de rotina devem ser 
rápidos e simples. Assim é o seu Perseus A500.

RECURSOS 

A estação de trabalho Perseus A500 fornece terapia 
de ventilação e monitoração hemodinâmica de última 
geração, bem como um conceito de operação que 
permite a gestão recursos de forma rápida e eficiente. 
Afinal, o tempo é o recurso mais precioso de todos. 
Também inclui tecnologia que facilita a administração 
de anestesia de baixo fluxo e de fluxo mínimo para 
ajudar a reduzir o consumo de agentes anestésicos 
voláteis, os quais possuem custo alto atualmente.

ACESSIBILIDADE

O que você necessita, na ponta dos seus dedos. É isso 
que acessibilidade significa, seja o acesso aos dados do 
paciente, aos resultados do laboratório, aos diagnósticos 
ou às imagens - em resumo, o conjunto completo de 
informações clínicas relevantes. Não é mais preciso 
esperar que pré-requisitos essenciais sejam trazidos à 
sala de operação antes de iniciar a indução.

HIGIENE

Infeções nosocomiais são uma fonte significativa de 
morbilidade e mortalidade. O Perseus A500 apresenta 
conceitos de higiene otimizados, incluindo gestão de 
cabos e desinfecção, que são boas maneiras de evitar a 
contaminação microbiana da sua máquina de anestesia 
e dos seus pacientes.

RESULTADO

O resultado para o paciente pode ser entendido como 
o resultado final de uma cadeia de eventos - alguns 
favoráveis, outros desfavoráveis. O Perseus A500 ajuda 
a influenciar esses eventos positivamente, fornecendo 
acesso rápido às informações certas, que lhe permite fazer 
as escolhas certas, no momento certo. Com tecnologia 
confiável e efetiva, base do seu processo terapêutico, o 
Perseus A500 é um elo forte na cadeia de resultados.
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Tela colorida touch screen, com a nossa interface
de usuário padrão, reduzindo a necessidade de
treinamento e erros humanos

Monitorização móvel que acompanha o paciente, 
oferecendo vigilância contínua

Iluminação aprimorada do local de trabalho, 
oferecendo melhor visibilidade e operação em 
ambientes escuros

Ganchos e suportes para orientação e fixação de 
mangueiras e cabos, gavetas e prateleiras para o 
armazenamento ideal de materiais importantes

A estação de trabalho Perseus A500 inclui a 
monitorização de paciente IACS, C700 para TI e 
outros produtos e opções adicionais
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Vários pontos de fixação e trilhos para a colocação 
personalizada de monitorização, hardware de TI, 

bombas IV e prateleiras adicionais

Tela LCD adicional permite a exibição e controle dos 
gases e energia, bem como pressão das vias aéreas

Superfície de trabalho ampla para lidar 
confortavelmente com papéis e para 

armazenar materiais

Sistema respiratório e ventilador de alto 
desempenho otimizados para fluxo mínimo e 

ventilação com qualidade de UTI
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O Perseus A500 foi projetado a partir de 

idéias e conceitos de pessoas como você.  

É uma plataforma de anestesia de última 

geração, altamente integrada, que enfatiza 

a ergonomia, a facilidade de utilização e as 

funcionalidades.

DESENVOLVIDO PARA VOCÊ

Como é altamente personalizável, é possível escolher 
entre uma ampla variedade de opções e acessórios, 
que o ajudarão a otimizar o seu fluxo de trabalho 
individualmente. Pode ajudar a melhorar a segurança 
com a fixação do monitor móvel, oferecendo vigilância 
ininterrupta e tecnologia de RFID, que pode reconhecer 
conexões incorretas dos tubos corrugados e avisar 
sobre intervalos de troca. No geral, esses e outros novos 
recursos do Perseus A500 permitem que você trabalhe 
de forma segura, mais confortável e mais eficiente do que 
com quaisquer outros dispositivos de anestesia.

ERGONOMIA APERFEIÇOADA

Quanto melhor puder trabalhar, melhor será para 
os seus pacientes. O Perseus A500 coloca ao seu 
alcance tudo o que precisa para ser o mais eficiente 
possível. Monitores de alta visibilidade, uma mesa de 
documentação ampla, bem iluminada, e acesso fácil 
aos controles significam que você pode trabalhar 
confortavelmente e manter o foco no paciente. Um freio 
central único mantém o Perseus onde você desejar, 
mas também permite que seja rapidamente movido para 
onde for necessário.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO FACILITADAS

As superfícies lisas e os materiais usados tornam a 
limpeza rápida e fácil que, combinada com uma função 
de ativação e autoteste programados, serve para 
reduzir sua carga de trabalho e tempos de preparação, 
ao mesmo tempo em que economiza energia. O 
gerenciamento integrado de cabos mantém os tubos e 
os cabos fora do caminho e livres de poeiras e outras 
contaminações potenciais. O sistema respiratório 
totalmente integrado pode ser facilmente desmontado e 
reparado sem a necessidade de ferramentas especiais.

MAIS RECURSOS À SUA DISPOSIÇÃO

Como o Perseus A500 é fabricado pela Dräger, tem a 
garantia das mais avançadas capacidades de ventilação 
e monitorização, assim como a mais elevada qualidade 
de construção. Com suportes padrão e tomadas 
elétricas adicionais à sua disposição, é possível 
rapidamente adicionar acessórios e equipamentos sem 
confusão desnecessária e sem perder a visão geral. O 
Perseus A500 inclui espaço para gavetas e prateleiras 
modulares, para que os consumíveis e os outros 
materiais possam ser armazenados fora do caminho, mas 
ao seu alcance. Isso permite que você fique em contato 
com o seu paciente e economize tempo e esforço.

ACESSO A TUDO O QUE NECESSITA

O Perseus A500 – combinado com a solução de 
monitorização Infinity Acute Care System, M540 e 
Medical Cockpit – integra dados vitais do paciente para 
ajudar a otimizar o fluxo de trabalho, reduzindo o risco de 
erro médico e permitindo mais tempo para os cuidados 
adequados ao paciente. Essa combinação poderosa 
possibilita obter acesso a tendências abrangentes e 
configuráveis de resposta fisiológica a terapias e dados 
em relatórios personalizados, aumentando a confiança 
no diagnóstico. O Perseus A500 suporta a nossa 
nova tecnologia Smart Vaporizer, que permite prever 
concentrações de oxigênio e agentes anestésicos, para 
melhorar a segurança do paciente durante anestesia de 
mínimo fluxo. Em combinação com nosso Vaporizador 
3000, fornece uma visão geral valiosa de situações atuais 
e futuras da anestesia inalatória.

E MUITO MAIS

Se quiser saber mais sobre os benefícios do Perseus 
A500 e configurar sua melhor solução, entre em contato 
com seu representante de vendas ou acesse
www.draeger.com/perseus.

* Disponível no Brasil a partir de Outubro de 2012.
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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
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