
  

   
 

 
 

Οι εταιρείες μας, Premium MedVet και S.K.A.G. VET LTD είναι εξουσιοδοτημένοι διανομείς των 
προϊόντων της εταιρίας MIDMARK U.S.A., για την Κτηνιατρική αγορά της Ελλάδας και της 
Κύπρου.  
 

Η εταιρία MIDMARK U.S.A. κατασκευάζει μεταξύ άλλων τις αναισθητικές μηχανές MatrxTM, οι 
οποίες είναι οι πλέον διαδεδομένες αναισθητικές μηχανές στην κτηνιατρική πράξη, η Νο1 
επιλογή των κτηνιάτρων παγκοσμίως, όσον αφορά την παροχή εισπνευστικής αναισθησίας. 
 

Μπορείτε να επιλέξετε την αναισθητική μηχανή MatrxTM που ταιριάζει στις ανάγκες σας, μέσα 
από μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων.  

Διατίθενται τροχήλατες, επιτραπέζιες κι επίτοιχες αναισθητικές μηχανές. Είναι βέβαιο ότι κάποιο 
μοντέλο MatrxTM καλύπτει πλήρως της ανάγκες της κτηνιατρικής κλινικής σας. 
 
 

 
Matrx™ VME2 Wall mount  

Small Animal Anesthesia 

 
Matrx™ VME2  

Small Animal Anesthesia 
 

Matrx™ VMS 
 

Matrx™ VMS Plus™ 

   
 

 

Επίτοιχες αναισθητικές μηχανές 
 

Για κτηνιατρεία με περιορισμένο χώρο, η εταιρία MIDMARK διαθέτει τις αναισθητικές μηχανές 
MatrxTM VMΕ2® και MatrxTM VMS σε επίτοιχη έκδοση (τις βλέπετε στις παρακάτω εικόνες), 
με ίδια ακριβώς τεχνικά χαρακτηριστικά με τις τροχήλατες. 
 

  
επίτοιχη αναισθητική μηχανή  
MIDMARK MatrxTM VMΕ2® 

επίτοιχη αναισθητική μηχανή  
MIDMARK MatrxTM VMS 



 

Matrx™ VME2® 
 

Γενικά  
 

 

Κατασκευαστικά, η αναισθητική μηχανή MatrxTM VMΕ2® είναι η πιο απλή μηχανή της 
MIDMARK αλλά και η πλέον επεκτάσιμη.  
 
 

Ξεκινήστε να τη «χτίζετε» με τα εξαρτήματα που θεωρείτε 

σημαντικότερα και σταδιακά να την εμπλουτίζετε με επιπλέον 
αξεσουάρ όπως ράφια, δεύτερο ροόμετρο, δεύτερο εξαερωτήρα, 
βαλβίδα απόφραξης με ασφάλεια εκτόνωσης και/ή αυτόματη 

βαλβίδα εισαγωγής αέρα η οποία ανοίγει ώστε να εξασφαλιστεί η 
παροχή αέρα προς τον  ασθενή, σε περίπτωση που το περιεχόμενο 
του ασκού αναπνοής έχει εξαντληθεί. 
 

Όπως όλες οι υπόλοιπες μηχανές MatrxTM της εταιρίας MIDMARK, 
έτσι κι η VME2® έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ασφαλή, απλή και 

ελεγχόμενη, εισπνευστική αναισθησία στα ζώα συντροφιάς.  
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
➢ Εύκολη εγκατάσταση 

➢ Καταλαμβάνει πολύ μικρή επιφάνεια 

➢ Περιστρεφόμενος βραχίονας που εκτείνεται σε απόσταση 20 εκατοστών από τον τοίχο και 
μπορεί να περιστραφεί ως κι 130ο 

 
 

➢ Ροόμετρο οξυγόνου με δυνατότητα διπλής παρατήρησης – γυάλινος σωλήνας με σαφώς 
διαβαθμισμένη κλίμακα ανάγνωσης από 0.2 ως 4 λίτρα ανά λεπτό – δυνατότητα άμεσης 
μετάβασης από κανονική σε μεγεθυμένη εικόνα με ένα απλό άγγιγμα του ροομέτρου 
 
 

➢ Εύκολη και σαφής όραση των βαλβίδων εισπνοής / εκπνοής, επιτρέπει την απρόσκοπτη 
παρακολούθηση της αναπνοής, για την ασφάλεια των ασθενών 

 

➢ Άμεση παροχή οξυγόνου (Oxygen flush) με το πάτημα ενός πλήκτρου 
 
 

➢ Δοχείο χωρητικότητας 1100cc για τη νατράσβεστο 
 
 

➢ Θολωτές βαλβίδες (Dome-type) εισπνοής και εκπνοής –  δεν απαιτείται χρήση εργαλείων 
για την αποσυναρμολόγησή τους 

 
 

➢ Βαλβίδα καθαρισμού / ρύθμισης περιορισμού της πίεσης  
 

➢ Μανόμετρο με κλίμακα από –60 ως +60 cmH2O 
 

 

 

➢ Κυματοειδούς υφής κυκλώματα σωληνώσεων, διαμέτρου 15mm και 22mm 

➢ Ασκοί αναπνοής ενός και δύο λίτρων (1 & 2 liter breathing bags)  

➢ Τροχήλατο stand με σώμα από χρώμιο, που εδράζεται σε αραχνοειδή βάση με 5 τροχούς  

➢ Προαιρετικά, διατίθενται ραφάκια τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στο stand της 
μηχανής. Πάνω στο ράφι μπορούν να τοποθετηθούν εργαλεία, monitor παρακολού-θησης 

της πορείας της αναισθησίας κ.ά.  
 



 

Οι αναισθητικές  μηχανές MatrxTM μπορούν (προαιρετικά) να δεχτούν τον 

κορυφαίας ποιότητας εξαερωτήρα MatrxΤΜ VIP 3000® καθώς κι όλους τους 
εξαερωτήρες τύπου 3 «TEC 3 vaporizers», Ισοφλουρανίου ή Σεβοφλουρανίου 
(περιλαμβάνεται το kit προσαρμογής του εξαερωτήρα στον τοίχο). 

 
 
 

 

Προαιρετικά, για την αναισθητοποίηση ζώων σωματικό βάρος κάτω των 
6.8 κιλών, διατίθεται το σύστημα Ayres Non-rebreathing System with 

Scavenger Adapter που μετατρέπει το κύκλωμα σε ανοιχτό. 

 

 
 

Μια πιο αναβαθμισμένη επιλογή 
 

Matrx™ VMS 
 

Γενικά  
 

H αναισθητική μηχανή MatrxTM VMS είναι εδώ και δεκαετίες η πλέον διαδεδομένη αναισθητική 
μηχανή στην κτηνιατρική πράξη, αποτελώντας τη Νο1 επιλογή των κτηνιάτρων παγκοσμίως.  
Είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ασφαλή, απλή και ελέγξιμη εισπνευστική αναισθησία στα ζώα 

συντροφιάς. Η δυνατότητα διπλής παρατήρησης του μετρητή ροής του οξυγόνου (ρόομετρο 
παροχής 0,2 - 4 lpm) σας επιτρέπει να μεταβείτε άμεσα από την κανονική σε μεγεθυμένη 
εικόνα. Οι αναισθητικές μηχανές MIDMARK MatrxTM είναι η μόνες που διαθέτουν βαλβίδα 

ασφαλείας αρνητικής πίεσης, η οποία επιτρέπει στον ατμοσφαιρικό αέρα του δωματίου, να 
εισέλθει εντός του συστήματος, εάν διακοπεί η ροή οξυγόνου προς τον ασθενή. 
 

 

Ανθεκτική, μεταλλική κατασκευή από χρώμιο. 
 

Δοχείο για τη νατράσβεστο, με ειδικό μοχλό που επιτρέπει την άμεση 
αποδέσμευσή του από το σώμα της αναισθητικής μηχανής  “Quick 

Release lever feature” με σκοπό την εύκολη αντικατάσταση του 
περιεχομένου του. 
 

Η μηχανή συνοδεύεται από δύο απαραίτητα για τη λειτουργία της 
κυκλώματα σωληνώσεων (15mm και 22mm), από το σύστημα 
προσαρμογής του εξαερωτήρα πάνω στο σώμα της μηχανής κι από 

δύο ασκούς αναπνοής, 1 και 2 λίτρων. 

 
 

 

Οι αναισθητικές  μηχανές MatrxTM μπορούν (προαιρετικά) να δεχτούν τον 

κορυφαίας ποιότητας εξαερωτήρα MatrxΤΜ VIP 3000® καθώς κι όλους τους 
εξαερωτήρες τύπου 3 «TEC 3 vaporizers», Ισοφλουρανίου ή Σεβοφλουρανίου 
(περιλαμβάνεται το kit προσαρμογής του εξαερωτήρα στον τοίχο). 

 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

➢ Εύκολη εγκατάσταση 

➢ Καταλαμβάνει πολύ μικρή επιφάνεια 

➢ Περιστρεφόμενος βραχίονας που εκτείνεται σε απόσταση 20 εκατοστών από τον τοίχο και 
μπορεί να περιστραφεί ως κι 130ο 

 

 

➢ Ροόμετρο οξυγόνου με δυνατότητα διπλής παρατήρησης – γυάλινος σωλήνας με σαφώς 
διαβαθμισμένη κλίμακα ανάγνωσης από 0.2 ως 4 λίτρα ανά λεπτό – δυνατότητα άμεσης 
μετάβασης από κανονική σε μεγεθυμένη εικόνα με ένα απλό άγγιγμα του ροομέτρου 
 

➢ Εύκολη και σαφής όραση των βαλβίδων εισπνοής / εκπνοής, επιτρέπει την απρόσκοπτη 
παρακολούθηση της αναπνοής, για την ασφάλεια των ασθενών 

 

➢ Αυτόματη βαλβίδα εισαγωγής αέρα – ανοίγει ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή αέρα προς 
τον  ασθενή, εάν το περιεχόμενο του ασκού αναπνοής έχει εξαντληθεί 

 

➢ Άμεση παροχή οξυγόνου (Oxygen flush) με το πάτημα ενός πλήκτρου 
 

➢ Δοχείο χωρητικότητας 1500cc για τη νατράσβεστο, το οποίο διαθέτει μηχανισμό άμεσης 
απελευθέρωσης “Quick Release” για εύκολη αντικατάστασή του (η μηχανή δέχεται επίσης 
προ-συσκευασμένα δοχεία με νατράσβεστο ή δοχεία 1350 gr. χαλαρής απορρόφησης, 

γνωστά και ως loose absorbent canisters) 
 

➢ Θολωτές βαλβίδες (Dome-type) εισπνοής και εκπνοής – δεν απαιτείται η χρήση εργαλείων 

για την αποσυναρμολόγησή τους 
 

➢ Βαλβίδα καθαρισμού / ρύθμισης περιορισμού της πίεσης  

➢ Μανόμετρο με κλίμακα από –60 ως +60 cmH2O  

➢ Κυματοειδούς υφής κυκλώματα σωληνώσεων, διαμέτρου 15mm και 22mm 

➢ Ασκοί αναπνοής ενός και δύο λίτρων (1 & 2 liter breathing bags)  

➢ Τροχήλατο stand με σώμα από χρώμιο, που εδράζεται σε αραχνοειδή βάση με 5 τροχούς  

➢ Εξαερωτήρες: MatrxΤΜ VIP 3000® και όλοι οι TEC 3 vaporizers (περιλαμβάνεται kit 
προσαρμογής του εξαερωτήρα στο σώμα της αναισθητικής μηχανής)  

 

➢ Δυνατότητα τοποθέτησης ροομέτρου οξυγόνου, με κλίμακα πολύ μικρής παροχής 

➢ Δυνατότητα τοποθέτησης ροομέτρου υποξείδιο του αζώτου  
 

 

 

Προαιρετικά, για την αναισθητοποίηση ζώων σωματικό βάρος κάτω των 

6.8 κιλών, διατίθεται το σύστημα Ayres Non-rebreathing System with 
Scavenger Adapter που μετατρέπει το κύκλωμα σε ανοιχτό. 

 

 
 
 
 
 

 

Προαιρετικά διατίθενται ράφια, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στο stand της μηχανής. 
Πάνω στο ράφι μπορούν να τοποθετηθούν εργαλεία, monitor παρακολούθησης των ζωτικών 
λειτουργιών στην πορεία της αναισθησίας κ.ά.  

 

 


