
                                                                                                                                        

 

          

             YÜKSEK AKIŞ TEDAVİ SİSTEMİ 

    ŞİMDİ RAHAT BİR NEFES ALIN 

Precision Flow Heliox , tamamiyle  entegreli Yüksek 
Akış Terapi Sistemini kullanarak  etkili bir solunum 
desteği için hastaya  Heliox gazını ulaştırır. 
 
• Solunum sayısını  ve solunum işini azaltır.  
• Hızlı kurulum için tasarlanmış tamamen entegre bir  

sistemdir.  
• Hastaların tedaviyi kesmeden rahatça yemek 

yemelerine, konuşmalarına ve ağızdan ilaç 
almalarına imkan tanır.  
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Tek Kullanımlık İletim 
Devreleri 
 
PFH-DPC-Low Disposable Patient 
Circuit Low Flow (1-8 lt/dak.) 
 
PFH-DPC-High Disposable Patient 
Circuit High  Flow (5-40 lt/dak) 

Heliox ve Yüksek Akış Nasal Kanül 
 
Düşük yoğunluğa sahip  Helioks, solunum yolu direncinde 
önemli bir azalma sağlar. Azalan solunum yolu direnci  ile 
hastalar daha az solunum işi ve yenilenmiş gaz alışverişini 
deneyimler. 
 
Hızlı Kurulum ve Hasta Güvenliği için 
tasarlanmıştır.  
 
• Nefes darlığı, hiperkarni ve hipoksi dahil olmak üzere 

solunum yetmezliği işaretlerini ve semptomlarını hızla 
tedavi eder. 

• Yüksek akış tedavisini  hastaya etkili bir şekilde 
uygulamak için sistemin  Rain out özelliği vardır  

• Helioks  gazını etkili şekilde uygulayabilmek  için 
odadaki havanın terapiye karışmasını en aza indirir. 

• Entegre alarmlar  sayesinde hastanın güvenliğini  
sağlamak  daha da kolaylaşır. 

 
Özellikleri 

 
• 80/20 Helioks karışımı (%79 helyum / %21 oksijen)* 
• Dakikada 1 - 40 litre  
• Oksijen konsantrasyonunu akıştan bağımsız olarak 

ayarlar.  
• İç gaz basıncı 4-85 PSI (28-586 kPa) 
• AC Güç kaynağı 100-240 volt 50-60Hz 

 
* %79 helyum /%21 oksijen oranı Vapotherm Precision Flow 
cihazına özeldir. 
 
Nemlendirmenin kontraendike olduğu her  durumda 
Vapotherm Precision Flow kontraendikedir.  
 


