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للعناية المركزة BİYOVENT جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي من نوع



 نقدم حلوًل للعجز ، Biosys ننتج نفس من أجل الصحة و تكنولوجيا للتنفس. بصفتنا
 في القطاع الصحي مع مهندسين أكفاء وأطباء متخصصين يتمتعون بسنوات عديدة
 من الخبرة في البحث والتطوير منذ عام 2012 ، على هذا المسار بدأنا في أنقرة.

 في فترة عملنا ، نحاول التقدم و السعى بخلفية وعي بأن الستفادة من الخدمات
 الصحية هو أبسط حق اجتماعي وأنه يمكننا الوصول إلى هذا الحق لكل فرد ، ونقوم

 بتطوير تقنياتنا بهذا الوعي. من خالل تطوير التقنيات الطبية من الجيل الجديد ،
 نحول أفكارنا إلى واقع حي في مركز البحث والتطوير لدينا لتلبية الحتياجات

 الوطنية والعالمية في مجال الصحة. نحن نعلم جيدا أنه حتى أصغر األعمال التي
 نقوم بها يمكن أن تؤثر على صحة فرد، ولهذا السبب ، نقوم بإجراء دراسات دقيقة

 وعميقة للتصميم المثالي لكل التفاصيل في منتجاتنا. بفضل نهج اإلنتاج الفعال واآلمن
 لدينا ، ننتج جياًل جديًدا من التقنيات الطبية بجودة عالية وموثوقية ، ألننا نأمل في

 حياة صحية جيدة. نحن ل نعتمد فقط على خبرتنا الهندسية في التقنيات التي طورناها
 لتلبية احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي ، ولكننا أيًضا نجري دراسة متعددة

 التخصصات صاغتها آراء األطباء في كل خطوة نتخذها. وبالتالي ، فإننا نحدث فرًقا
 في القطاع الصحي من خالل األجهزة الطبية بأفضل تصميم وبرمجيات وتكنولوجيا ،

 والتي لها عتبة تكنولوجية عالية وتلبي الحتياجات بالكامل. مع هذا الختالف ،
 نواصل اتخاذ خطوات حازمة لألمام للمس صحة كل فرد من خالل الوصول ألبعد

.نقطة ممكنة وألن نكون باًبا لحياة صحية في العالم

عملنا: مصدر حياة
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.

 نحن نعلم جيدا أن الوقت مهم
 للصحة ،فلذلك عند إرسال األجهزة
 إلى الخارج ، نقوم بتسليمها جاهزة

.للتثبيت في أقل من 20 يوًما

 أكثر من 
ز 15000 جھا 

 من خلالف اآ للأجهزا ةلسمتخدمة  
بعفالية حوا للعامل ، ملنس حياة  

ألشخاص وعنطا  لاعديد ما ن
ألحبائنا أللم . ي

 أكثر م30 ن  
دوةل

 نواصل مساعدة جميلا عمتخصصين  
لا يفرعايلا ةصحية ولامرضى يف  
ألوقالا تصعبلل ةعامل كهل،كيفما  هذا ه

لاوضع مع وباء كوفيد 19

 التسليم في أقل من
20 يوم

 نتيجة ألبحاثنا لتلبية احتياجات القطاع الصحي ، Biosys بصفتنا
 ، أدركنا أن هناك عجًزا خاصة في أنظمة العناية المركزة وأن هذا

 العجز يؤثر بشكل مباشر على كل من المتخصصين في الرعاية
 الصحية والمرضى. و تماشياً مع هذا الوعي ، قمنا بتطوير جهاز
 للعناية المركزة Biyovent التنفس الصناعي الميكانيكي من نوع
 نتيجة ألعمال البحث والتطوير التي استمرت لمدة 5 سنوات والتي

.تقدمنا   فيها بآراء األطباء المتخصصين

 التي طورناها بدعم من وزارة العلوم والصناعة ، Biyovent مع
 Cyberpark حديقة ، TÜBİTAK ، والتكنولوجيا التركية

 نحدث فرًقا في قطاع الصحة العالمي بفضل ، Bilkent بجامعة
 ميزاته عالية المستوى ، مع فتح آفاق جديدة في اإلنتاج من أجهزة
 التهوية الميكانيكية من نوع العناية المركزة. باإلضافة إلى تحقيق

 نجاح كبير في وقت قصير مع هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا ،
.فإننا بذلك نساهم في صحة العديد من األفراد في العالم

.نحدث فرًقا في أنظمة العناية المركزة باستخدام تقنية الجيل الجديد

بحث مفصل ، نتيجة ممتازة



تسليم جاهز لالستخدام في أقل من 30 يوًما
أكثر من1700  جهاز للبرازيل

أكثر من 200 جهاز لرومانيا 1500 لتركيا

أكثر من  200جھاز لرومانیا 5000لتركیا

أكثر من 100 جهاز ألزربجيان

أكثر من  1700جهاز لكازاخستان

 نتخذ خطوات حازمة نحو هدفنا المتمثل في أن نكون باب و فرع
.مهم في الصحة

 جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي من نوع
BİYOVENT للعناية المركزة



الخطوة التالية في تقنية التهوية

للعناية المركزة BİYOVENT جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي من نوع



Biyovent ، الذي تم ابتكاره بهدف تقديم منتجات ذات قيم 
 تكنولوجية عالية ، يلبي تماًما الحتياجات من خالل تقنية الجيل
 الجديد. يقدم جودة عالية من حيث التكنولوجيا والصحة ، وذلك

 بفضل ميزاته التي تسد جميع الفجوات التي لم تستطع أجهزة
 التنفس الصناعي المستخدمة حتى اآلن تقديمها وتلبية متطلبات

.األطباء

 بفضل تصميمه الحديث والمريح ، والواجهة سهلة الستخدام ،
 وأنماط العمل التقليدية والمبتكرة ، والهيكل القابل للتكيف مع

 قيمة Biyovent مجموعات المرضى المختلفة ، تضيف
 للصحة مع كل التفاصيل من التصميم إلى األجهزة ،

 والبرمجيات إلى التكنولوجيا ، و أيضا تم تطويرها بنهج شامل.

 حقيقة أن هناك المزيد من األجزاء التي تتغير وفًقا لحتياجات
 المريض في األجهزة التنفسية المستخدمة حتى هذا الوقت وأن

 هذه األجزاء عالية جًدا من حيث التكلفة يتم تقليلها باستخدام
Biyovent. لم يعد هذا الوضع ، الذي يسبب مشاكل اقتصادية 

 وتقنية في أجهزة التنفس ، مشكلة مع الجيل الجديد من أجهزة
 التنفس الصناعي التي تم تطويرها لتلبية الحتياجات و
 الطلبات. بفضل قدرتها على تلبية احتياجات العديد من

 المرضى بمفردها وتتطلب الحد األدنى من األجزاء اإلضافية ،
 فهًما مبتكًرا لتقنية الجهاز التنفسي وتوفر Biyovent تضيف

.ميزة بهيكلها القتصادي
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تحديد العالج بنائا على حالة الشخص

عالج فعال حسب حاجة كل مريض
 هيكاًل يمكن تخصيصه وفًقا لحتياجات المريض. وبالتالي ، Biyovent تختلف حالة واحتياجات كل مريض. تم تطوير هذا الجهاز بهذا الوعي ، يقدم

 حيث يتم أخذ كل التفاصيل في العتبار من أجل ، Biyovent فإنه يوفر ميزة لكل من المريض والطبيب للحصول على العالج األكثر فعالية. مع
 الصحة ، يتم إدخال طول المريض ووزنه أثناء الستخدام في مرضى األطفال والبالغين ، مما يساعد المريض على تطبيق أنسب طريقة عالج. باإلضافة

 إلى الخصائص الفيزيائية ، يمكن تسجيل القيم المتعلقة بحالة المريض ويمكن اتباع الحتياجات السريرية المتغيرة. وبالتالي ، يتم التأكد من إمكانية تطبيق
 المتخصصين في الرعاية الصحية في الوصول إلى الكثير Biyovent العالج األنسب واألكثر صحة على كل مريض. فيما يتعلق بالستخدام ، تساعد
 لتطبيق HFO و N-CPap من المعلومات التي يحتاجون إليها ، مع توفير الفرصة لختيار أنواع العالج غير الغازية والتهوية الغازية وأنواع العالج

 الذي ينشئ بنية تحتية آمنة للعالج بميزات برمجية متطورة ، يرفع مستوى السالمة إلى أعلى ، Biyovent .طريقة العالج التي يحتاجها المريض
.مستوى مع ميزات اختيار طول وسمك دائرة الخرطوم لستخدامها للمريض من إعدادات الخرطوم وحدود التنبيه القابلة للتعديل

التهوية الغازية وغير الغازية

البخاخات المتكاملة

 األنف) N-CPAP العالج باألكسجين عالي التدفق و

C-PAP)

(طب األطفال والبالغين وحديثي الولدة (اختياري

مناسب للمرضى

للعناية المركزة BİYOVENT جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي من نوع
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تركيب سريع وسهل وتصميم مريح
 بسرعة وسهولة. وبفضل تصميمه المريح ، والذي يتكون من أجزاء الجسم الرئيسية Biyovent بفضل هيكله المكون من ثالثة أجزاء ، يتم تثبيت

 الذي يسمح بتوصيل األجزاء ببعضها البعض باستخدام ، Biyovent المتصلة بالقدم والداعم والشاشة ، فإنه يوفر الراحة أثناء مرحلة التثبيت. يساعد
.ثمانية براغي ، على العمل بسرعة وتوجيهه نحو الحلول بفضل نظام التثبيت المبسط ، بدلً من التكوين المعقد أثناء تثبيت الجهاز

شاشة ملونة عالية الدقة مقاس 15 بوصة •

خاصية لمس حساسة •

سهولة التبديل بين األوضاع •

أوضاع قابلة للتعديل بسهولة •

المراقبة المتزامنة ألكثر من 30 معامل •

مصدر الطاقة لجهاز الترطيب •

(USB) مدخل البخاخات الخارجية •

، صمام الطوارئ •

تصميم مبتكر وحلول شاملة



عجالت مع زيادة امتصاص الصدمات •
• 

آلية القفل •

تصميم آمن •

سهل الستخدام •

 كتلة الزفير متعددة الستخدامات قابلة •

للتعقيم
• 

منفذ البخاخات •



 بفضل تصميم الواجهة سهل الستخدام ،

 يتم إدخال معلومات المريض بسهولة

 وتوفر الفرصة لتخصيص المعامل وفًقا

.للمريض

 يسمح بالمعايرة السهلة في 3 خطوات

.مع توجيهات على الشاشة

، برمجة متقدمة
سهولة الستخدام

للعناية المركزة BİYOVENT جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي من نوع



 رسومات و 3 دورات وحالة ديناميكية في نفس الوقت. بفضل تصميم الواجهة المرئية Biyovent 3 بفضل ميزات البرمجة المتقدمة وتصميم واجهة المستخدم ، تعرض
 المستخدمة في الوصول إلى المعلومات ، فهذا يضمن الراحة في التعلم والتطبيق ، مما يسمح بالوصول إلى أكثر من 30 عامل على نفس الشاشة. وبدقة عالية تبلغ 15

.بوصة ، تعرض المعلومات في النظام بوضوح وتفصيل

 يتم إجراء التعديالت بسهولة على الشاشة التي تتميز بخاصية اللمس الحساسة ، ويتم التأكد من اتخاذ خطوات سريعة إلجراء التعديالت الالزمة في العالج المناسب للمريض.
 باإلضافة إلى القدرة على المتابعة من خالل عرض قيم القياس الفورية بيانياً للحالت المفاجئة المتعلقة بالمريض ، فهذا يساعد على التدخل السريع من خالل إعطاء اإلنذار

.في حالة اإلنذارات. باإلضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر رؤية الحالة الديناميكية الذكية للرئة مع مخطط الرئة الذي يوفر مراقبة الجهاز التنفسي

 يمكن الوصول إلى عامل المراقبة على

 شاشة واحدة ، مما يسمح بمراقبة أكثر

.من 30 عامل في نفس الوقت

 يوفر رؤية الحالة الديناميكية الذكية

 للرئة مع مخطط الرئة الذي يوفر ميزة

.مراقبة الجهاز التنفسي

نظام عرض يركز على المستخدم
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حل مناسب لكل مريض
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BİYOVENT
جهاز التنفس الصناعي نوع العناية المركزة

 P-ACV P-SIMV + PS P-CMV) أوضاع الضغط المستهدفة
P-PSV P-Bilevel APRV)

 V-ACV V-ACV (PRVC)) أوضاع الحجم المستهدفة
V-CMV V-SIMV + PS V-SIMV (PRVC) + PS)

(SPN-PS SPN-VS) األوضاع التلقائية

[(WOB تحسين) SAV] األوضاع الذكية



أوضاع الضغط المستهدفة

P-ACV

P-SIMV+PS

P-CMV

P-PSV

P-Bilevel

APRV

أوضاع الحجم المستهدفة

V-ACV

V-ACV(PRVC)

V-CMV

V-SIMV+PS

V-SIMV(PRVC)+P

األوضاع التلقائية

SPN-PS

SPN-VS

خواص اختيارية

الستخدام في مرضى حديثي الولدة

SAV (تحسين WOB)

معامل المراقبة

(cmH2O) الذروة (mL / cmH2O) المتثال

(cmH2O) زقزقة RC ثابت (ثانية)

(الحجم الدقيقة (لتر / دقيقة (٪)تسرب

(حجم المد والجزر (مل WOB (جول)

(دقيقة / SS) عدد األنفاس WOB / Lt (جول / لتر)

Pplato (cmH2O) (فريزيدوال (مل

(cmH2O) المنفذ (انتهاء الصالحية (مل  

I:E نسبة (الشهيق (مل

Ti (ثانية) AutoPEEP (سم H2O)

Te (ثانية) P0.1 (سم 2 س / 0.1 ث)

(تدفق ذروة الشهيق (لتر / دقيقة   RSBI (ثانية / دقيقة)

(تدفق ذروة الزفير (لتر / دقيقة PTP (cmH2OXsec)

(٪) األكسجين P_nif (سم H2O)

(الحجم للدقيقة (سبن) (لتر / دقيقة (حجم للزفير / دقيقة (لتر / دقيقة

(دقيقة / SS) (سبون) S التنفس (ثابت التسرب (لتر / م) / سم 2 س

R طيران (cmH2O / Ltr / ثانية) (حجم المد والجزر الفوري (مل

  / cmH2O) إليستان (cmH2O / Ltr) إليستان
rcEx Ltr) p (ثانية)

الخواص التقنية



امتثال المريض وامتثال األداء

الطفل ، طب األطفال

معدل التنفس: 150-1 / دقيقة

ثواني T: 0.1 – 10 تنفس

حجم المد والجزر: 0.3-0.02 لتر

البالغ

معدل التنفس: 100-1 / دقيقة

ثواني T: 0.1 – 10 تنفس

حجم المد والجزر: 3-0.1 لتر

.التدفق: 120-2 لتر / دقيقة

الخواص التشغيلية

ضغط الشهيق: 100-2 ملي بار

.مدة الشهيق: 10-0.1 ثانية

ضغط الزقزقة: 50-0 مبار

معدل التنفس: (د) 150-1 / دقيقة (ص) 100-1 / دقيقة

التدفق: (د) 60-1 لتر / دقيقة (ص) 120-2 لتر / دقيقة

O2: 21-100% خليط

دعم الضغط التلقائي: 100-0 ملي بار

 I/E: 1:10 (x60*)-10:1 نسبة

بالغ :(y) طفل :(ç) ميزات مصدر الضغط

بار نظام مركزي / أنبوب O2: 2.5 – 7 ضغط

ضغط الهواء: 2.5 - 7 بار نظام مركزي / أنبوب

تغيير تلقائي وعرض تنبيهي في نهاية المصدر

القدرة على العمل مع ضاغط / منظم طب

الخصائص الكهربائية

(مدة البطارية: ساعتان + 8 ساعات (اختياري

الجهد الكهربائي: 180 - 264 فولت تيار متردد

استهالك الطاقة: 63-47 هرتز 100 واط

الحجم والوزن

الطول: 150 سم / العمق: 58 سم / العرض: 58 سم

الوزن: 55 كجم

حركة الشاشة: يميًنا أو يساًرا ١٥٠ درجة ألعلى وألسفل ١٥ درجة

الشاشة: بخاصية المس كاملة

الواجهات الرقمية

 COM: 2 عدد ال / USB: 4عدد ال 

LAN: 2 عدد ال HDMI: 1عدد ال 

 منفذ العرض: 1

 ميكروفون: 1



BİYOVENT
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المركزة

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 23/C 
ODTÜ Teknokent 06800 Çankaya/ANKARA

 Biosys Biyomedikal كل الحقوق محفوظة. يمكن تغيير المواصفات الفنية بواسطة
Müh. San. ve Tic. A.Ş فقط.
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