EasyFlow nCPAP

Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji noworodków
• Bardzo delikatne i elastyczne kaniule donosowe
• Wyściełana, silikonowa, żelowa podkładka na czoło przytrzymująca aplikator
• Delikatny, nielepiący się żel silikonowy
• Elastyczna opaska na głowę jako alternatywa dla tradycyjnych czapeczek
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EasyFlow nCPAP
• Redukuje podrażnienia skóry i błony śluzowej oraz zmniejsza ryzyko powikłań
• Zapewnia idealne dopasowanie do pacjenta
• Zmniejsza nacisk i odkształcenia spowodowane ciężkimi układami oddechowymi

Nowy system EasyFlow firmy Stephan optymalnie dostosowuje się do anatomii wcześniaków i noworodków. Posiada idealnie dopasowane kaniule i maski nosowe, niezbędne do
delikatnej, nieinwazyjnej wentylacji. System EasyFlow jest łatwy w obsłudze i doskonale
współpracuje z respiratorami noworodkowymi m.in. SOPHIE, STEPHANIE i EVE.

Rurki
rozdzielające

Wyściełana podkładka silikonowa na czoło
utrzymuje się na skórze dzięki właściwościom
klejącym struktury żelowej.

Aplikator

Opaska na głowę, dostępna w trzech rozmiarach,
umożliwia pielęgniarce kontrolę nad dopasowaniem do obwodu głowy. Opaska na głowę służy
jedynie do utrzymania właściwego ułożenia kaniul
lub masek nosowych za pomocą miękkich pasków
mocujących. Została wykonana z miękkiej i biozgodnej tkaniny. Ponadto jest wyposażona w podkładki na rzep do przypięcia pasków mocujących.

Silikonowa
podkładka
na czoło

Podkładka
na czoło

Wysokiej jakości, bardzo miękki i elastyczny silikon
zapewnia maksymalny komfort pacjenta.

Kaniule nosowe
Pasek mocujący

Opaska
na głowę

To wygodne w użyciu rozwiązanie składa się
z nowej opaski na głowę, silikonowej podkładki na
czoło, wspornika aplikatora z metalową podkładką, aplikatora z magnesem oraz zaczepu do kaniuli
lub maski. Długość i wysokość można regulować
stopniowo. Opcjonalnie można podłączyć rurki
rozdzielające oraz nebulizator.
Wszystkie elementy systemu są łatwe w użyciu
i optymalnie dostosowują się do indywidualnej
anatomii małych pacjentów.
Różne rozmiary – elastyczne, regulowane opaski
na głowę dostępne są w trzech rozmiarach.
EasyFlow nCPAP to perfekcyjnie dopasowany,
delikatny i niezawodny system.

Kaniula nosowa pozwala uniknąć podrażnienia
skóry lub błony śluzowej, a dzięki optymalnemu,
anatomicznemu kształtowi nie opiera się na przegrodzie i jej nie obciąża.
Dzięki specjalnej odchylanej konstrukcji maska
zapewnia optymalne dopasowanie i jest samouszczelniająca.
Wyściełana silikonowa, żelowa podkładka na czoło
przytrzymuje aplikator, do którego podłącza się
rurki oraz kaniule lub maskę. Wbudowany magnes
umożliwia precyzyjne umieszczenie aplikatora na
wsporniku z dokładnością co do milimetra, zapewniając optymalny nacisk i rozłożenie obciążenia.
Rurki rozdzielające zwiększają komfort pacjenta
i poprawiają zamocowanie. W znaczącym stopniu
zmniejszają nacisk i odkształcenia spowodowane ciężkimi rurkami do wentylacji oraz pozwalają
odłączyć je od nosa pacjenta.

Szybki i niezawodny interfejs pacjenta nCPAP
jest niezbędnym składnikiem udanej, nieinwazyjnej wentylacji. Nową, silikonową podkładkę
żelową na czoło można przymocować do
skóry pacjenta bezpośrednio po porodzie.
Konieczne może być delikatne oczyszczenie z mazi
płodowej. Kaniule nosowe umożliwiają odpowiednie
leczenie nCPAP aż do momentu, gdy pacjent będzie mógł zostać poddany bardziej komfortowemu
leczeniu w systemie intensywnej opieki medycznej
dla noworodków.
Po poddaniu pacjenta rutynowej opiece będzie można stosować regulowane opaski na głowę. Opaska na
głowę umożliwia właściwe ułożenie kaniuli lub maski
za pomocą miękkich pasków mocujących, przyczepionych do rzepów.

Nasze sprawdzone i przetestowane czapeczki są dostępne w 11 rozmiarach, oznaczone różnymi kolorami. Przyjazne dla skóry materiały dobrze sprawdzają
się w środowisku medycznym. Czapeczki EasyFlow
nCPAP są optymalnie dopasowane, delikatne
i bezpieczne.

EasyFlow nCPAP – akcesoria
Czapeczki (dostarczane z podpórką na czoło i paskami mocującymi)
Kolor
Obwód głowy
Waga
Ilość

Rozmiar

Numer seryjny

XS

20 – 22 cm

500 – 700 g

1

1 701 61 019

S

22 – 24 cm

700 – 900 g

1

1 701 61 020

M

24 – 26 cm

900 – 1,200 g

1

1 701 61 021

L

26 – 28 cm

1,200 – 1,600 g

1

1 701 61 022

XL

28 – 30 cm

1,600 – 2,400 g

1

1 701 61 023

XXL

30 – 33 cm

2,400 – 3,000 g

1

1 701 61 024

3XL

33 – 36 cm

3,000 – 4,200 g

1

1 701 61 025

4XL

36 – 39 cm

4,200 – 6,000 g

1

1 701 61 026

5XL

39 – 42 cm

6,000 – 7,300 g

1

1 701 61 027

6XL

42 – 45 cm

7,300 – 8,800 g

1

1 701 61 028

7XL

45 – 48 cm

> 8,800 g

1

1 701 61 029

Zestaw na głowę mikro, nr seryjny 1 701 61 040
Obwód głowy
Waga

Zawiera:
Opaska na głowę mikro
2 szt. paska mocującego, kolor biały
Podpórka na czoło

20 – 28 cm

500 – 1,350 g

Zestaw na głowę mini, nr seryjny 1 701 61 041
Zawiera:
Opaska na głowę mini
2 szt. paska mocującego, kolor biały
Podpórka na czoło

Obwód głowy

Waga

28 – 36 cm

1,350 – 3,700 g

Zestaw na głowę maxi, nr seryjny 1 701 61 042
Obwód głowy
Waga

Opaska na głowę maxi
2 szt. paska mocującego, kolor biały, długi
Podpórka na czoło

36 – 48 cm

3,700 – 8,400 g

Ilość
Wyściełana podkładka silikonowa na czoło z żelem
Wyściełana podkładka na czoło

Numer seryjny

5
5

1 701 61 018
1 701 61 017

Ilość
Aplikator z magnesem i zaślepką uszczelnianą ciśnieniowo
Zestaw rurek rozdzielających Ø 10 mm
Zestaw rurek rozdzielających Ø 12 mm (F&P)
Przedłużenie maski/kaniuli

Rozmiar
S
M
L
XL

Kaniule nosowe
Ilość
5
5
5
5

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa
tel. 22 313 09 39, faks 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Numer seryjny

5
5
5
5

Numer seryjny
1 701 61 001
1 701 61 002
1 701 61 003
1 701 61 004

Rozmiar
XS
S
M
L
XL

1 701 61 161
1 701 63 408
1 701 63 409
1 701 61 000

Maski
Ilość
5
5
5
5
5

Numer seryjny
1 701 61 005
1 701 61 012
1 701 61 013
1 701 61 014
1 701 61 015

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianom technicznym
bez wcześniejszego uprzedzenia. Fritz Stephan GmbH 03/2015
W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane
techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica
Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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Zawiera:

