
Arrow دستگاه نسـل سوم بالـون پمپ آئـورتى®

AC3 Optimus® Intra-Aortic Balloon Pump
IABP performance evolved





مجهــز بــه سیســتم پنوماتیــک 
دائــم بــدون نیــاز بــه تعویــض 

ساالنه پمپ پریستالتیک
مجهــز بــه اتصــال کتتــر فیبــر نــورى
داراى قابلیــت Sync با BedSide بیمار
داراى قابلیــت ثبــت و ضبــط آالرم ها و 

Assist سابقه
ــر ــا کوت ــى ب ــل الکتریک ــدم تداخ ع

دستگــاه قـوت  نقـاط 
:AC3 Optimus

تفکیــک رنــگ در نمایــش 
هموداینامیــک  پارامترهــاى 
بیمار،  IABP و ضربان قلب  جهت 

تسهیل در خوانش

 

 
 

 
 

Balloon volume 

Done

36.5 cc 

%100

 

 

نشانگر روشــن Alarm ها با 
گزینه تنظیمات Alarmکالس خطرهاى مختلف 

ــى و  ــى اصل ــاى کنترل کلیده
IABP تنظیمات

تغییــر  بــا   Augmentation
حجم بالون با رنج 0/5 سى سى

پــورت اتصــال کانکتــور کتتــر 
بالون پمپ

داراى نــوار شــاخص خوانــش 
 ECG, مقدار عددى سیگنال هاى

AP, IABP

اتصــال کتتــر  بــه  مجهــز 
(Real time Assist) فیبر نورى

سادگى، درست از نقطه شروع
سیســتم AC3 Optimus برنــد Arrow از کمپانــى Teleflex بــا تعییــن زمــان بنــدى مناســب و تنظیــم آن در هــر ضربان قلــب، بهترین 
ــا اســتفاده از قابلیــت  ــى ســازد. ب ــا، فراهــم م ــا شــدیدترین آریتمــى ه ــى ب ــى بیمــاران، حت ــراى تمام پشــتیبانى هموداینامیکــى را ب
مانیتورکردن فشــار آئورتى به کمک فیبر نورى (FiberOptix)، اطالعات همواره به صورت صحیح و لحظه اى (RealTime) به منظور 

راه اندازى و زمان بندى هر چه دقیق تر، در اختیار پمپ قرار مى گیرد.

نرخ کمک رسانى:
Assist Ratio 1:1, 1:2, 1:4, 1:8

ECG پورت اتصال کانکتور

AP پورت اتصال کانکتور



 
 

 
 

 

  

 

 
 

Therapy Status  

Done

HR 81 bpm

SYS (A/U) 109 / -- mmHG

AUG 126 mmHG

DIA (A/U) 51 / -- mmHG

MAP (A/U) 96 / -- mmHG

Assist Ratio 1:1

BVOL 40.0 cc

Trigger Mode

Mode Autopilot

Timing Method (I/D) Wave / RWave

Timing Settings 30 msec - Rwave  

Alarms On

Getting Started              ×
1) Check Helium Supply  

2) Connect ECG and AP  

3) Connect IAB   

          IAB Volume: 40cc

FOS (Optional)  
1) FOS CAL Data Read (Loaded)

2) FOS Sensor Connected  

3) Auto Zero in Progress 

4) Auto Zero is Complete, 
      Insert IAB

    AP Waveform Present

Start Pump

Alarm History  

Done

Date: Time: Alarm:

2015/03/12 .1 16:06 ECG LEAD FAULT RA

2015/03/12 .2 16:05 ECG TRIGGER LOSS

2015/03/12 .3 16:05 ECG LEAD FAULT RA

2015/03/12 .4 16:05 ECG LEAD FAULT RA

2015/03/12 .5 16:05 ECG TRIGGER LOSS

2015/03/12 .6 16:05 ECG LEAD FAULT RA

2015/03/12 .7 16:05 ECG LEAD FAULT RA

2015/03/12 .8 16:05 ECG LEAD FAULT RA

2015/03/12 .9 16:05 ECG LEAD FAULT RA

 نسل سوم، گامى فراتر از پیشرفته

ثبت و نمایش کلیه عملکردهاى دستگاه اعم از:
Purging cycle ،Alarm History ،�erapy Status 

AC3 ویژگى هاى منحصربفرد

کمپانى ex�Tele با طراحى فیزیکى و نرم افزارى منحصر به فرد دســتگاه AC3 Optimus، در زمینه Assist آئورتى بیماران پیشــتاز مى باشــد.

کاربرى آسان
طراحى زیبا و ساده

نمایشگر Touch Screen بزرگ
کلیدهاى با کاربرى شفاف و آسان

پرتابل و سبک

لیست مختصر Confirmation در شروع کار
ارائــه Selfcheck در زمــان روشــن شــدن دســتگاه و چــک 

کردن اطالعات ورودى از بالین بیمار 

Touch Screen نمایشگر
و  جابجایــى  چرخــش،  امــکان  بــا  بــزرگ  نمایشــگر 

تنظیمات ارتفاع براى تسهیل کاربرى
امــکان نمایش همزمــان داده ها و اعمال تغییــرات در یک صفحه 

Timing Deflation مدیریــت دقیــق
ایــن دســتگاه در حالــت عملکــردى

خــودکار  بطــور   Autopilot Mode در 
ــام  ــدى ation�Realtime De را انج زمانبن

خواهد داد.

ــا  ــتیبانى  ت ــانى و پش ــک رس کم
ضربــان قلــب 200 پالــس در دقیقــه
بــه  مبتــال  بیمــاران  دســتگاه  ایــن 
آریتمــى شــدید و بــا ضربــان قلبــى 
پالــس در دقیقــه  تــا 200  حداکثــر 

را به طور دقیق پشتیبانى مى کند.

دقیق ترین آنالیزور سیگنال هاى ورودى
ایــن دســتگاه بطــور همزمــان و پیوســته 
 AP و ECG با بررســى دو سیگنال ورودى
ــت  ــن Trigger را جه ــن و موثرتری بهتری

Assist بصورت اتومات فعال مى نماید.

ارائــه جزییات پارامترهاى Hemodynamic بیمار 
ــا ــا ب ــزان Augmentation ه و IABP Asist و می

  Alarm ،مشخصات بالون مصرفى  Trigger Mode
امکان پرینت همه نمودارها

نمایشگر Self Check در زمان روشن 
شدن دســتگاه و آمادگى جهت 
Purging cycle استارت دستگاه و

امکان دسترســى به ســابقه Alarm هــا نوع، زمان 
و تاریخ رخداد

گزارش روند درمان
امکان دسترسى سریع  به کلیه اطالعات Hemodynamic بیمار 

Assist IABP و آخرین تنظیمات

گرافیک
ــار، بررســى و ــک بیم ــاى هموداینامی ــکان مشــاهده ى پارامتره ام
مقایســه ى پارامترها، تشــخیص ارتباط و پیوســتگى آن ها در یک نگاه

 Alarm سابقه
امــکان ثبــت ســابقه آالرم هــا جهــت بررســى، ارزیابــى و تفســیر

آن ها در ادامه روند درمان توسط پزشک



*Based on customer surveys conducted by Teleflex.

Modes, Triggers, Timing Settings:

AutoPilot Mode 
General Trigger Selection Criteria (ECG trigger modes)

PATTERN HR <130 bpm, no arrhythmia

PEAK HR >130 bpm or arrhythmia detected and arrhythmia timing off*

AFIB Any HR with arrhythmia detected*

VPACE
Single or dual pacer (<250 msec apart) and no QRS
or AP waveform detected

APACE Single pacer with R-wave >100 msec later transition only

*Based upon Deflation Timing Management

*Internal trigger is only available in Operator mode.

Operator Mode 
Inflation/Deflation Timing Limits

ECG
Inflation, %20 – %80 of R-R interval

Deflation, %30 – %120 of R-R interval

AP
Inflation, 0 – %35 of peak systole-peak systole interval

AFIB Trigger Inflation 80 to 430 ms after R-wave trigger event

Mode Deflation on R-wave

Deflation, %35 – %75 of peak systole-peak systole interval
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دو راه حل اختصاصى
• فلوى جریان متغیر
WAVE ® الگوریتم •

 

IABP Immediate support :

Wave دقیق با فناورى Proactive Copunterpulsation زمانبندى
دســتگاه AC3 Optimus جهــت Assist بیمــاران از همــان ضـــربان اول، بــا افزایــش حجــم خــون آئورتــى در پـــى کاهــش فشــار 

طراحى شده است.
Wave بنابراین فلوى جریان آئورت و فشار با دو راهکار اختصاصى کنترل مى شوند: فلوى جریان متغیر و الگوریتم

درصــورت Assist بــا این دســتگاه خروجى قلب بین 18 تا 22 درصد تنها در 3 ضربــان قلبى افزایش مى یابد.
بهبود عملکرد قلب بیمار در حلقه فشار-حجم در تصویر ذیل مشهود است:

 AC3 Optimus
برنده بهترین طراحى در زیرگروه
تجهیزات پزشکـى قلبى-عروقى
در بیستمین رقـابت طـرح برتـر

تجهیزات پزشکى

 



 

این تصویر صرفاً براى نمایش است.

ویژگى منحصربفرد Augmentation  بر مبناى حجم بالون جهت تقویت فشار
فشار داخل بالون را با میزان فشار Augmentation مقایسه کنید. 

Augmentation با تکنولوژى حجم بالون پمپ یکى دیگر از ویژگى هاى انحصارى AC3 Optimus محسوب مى شود. 
امکان اندازه گیرى حجم بالون و تغییر آن در فضاى آئورتى متناسب با میزان Augmentation فراهم است.
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