
 

Yüksek Akışlı Tedavi Sistemi 

 

Solunum sıkıntısı çeken hastalar için 
Etkili & Nazik Ventilasyon Desteği 
 
• Yenidoğandan geriatrik hastalara kadar destek  
• Hastaların rahat şekilde yemek yemesine, konuşmasına ve   
uyumasına izin verir  
• Solunum hızını azaltır, sekresyonun temizlenmesini iyileştirir 
ve nefes alma işini azaltır  
• Entübasyondan kaçınılmasına ve yatış süresinin azaltılmasına 
yardım eder  
• Tam entegre sistemin kurulumu ve çalıştırılması kolaydır  
• Tedavide kesintileri uyarmak için güvenlik alarmları 

 



  

Vapotherm PRECISIONflow  
Yüksek Akış Tedavisi 
Vapotherm HFT Hasta Arayüzleri 

İnce çatal şeklindeki Vapotherm nazal kanül 
tasarımı ekspiratuar gazın boşaltılmasını en üst 
seviyeye çıkartır ve açık bir sistem temin eder. 

Vapotherm hava besleme tüpü, 
sekresyonları mobilize etmek, 
hasta rahatlığını en üst 
seviyeye çıkarmak ve rainout 
(damlacıklaşma) durumunu 
önlemek üzere gaz sıcaklığını 
ve nemini hastaya kadar 
korumak için ılık suyun 
güvenli, yalıtıcı ısısını kullanır. 
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Tüpün kesitsel görünümü 

 

Akış Solunan 

Gaz Dönüş 

 

Su Ceketi Hava Besleme Tüpü 

Akış 



 

Alarmlar & Uyarılar 
Yalnızca Vapotherm Precision 
Flow seçilen parametrelerin çok 
rahat görülmesini sağlayan bir 
ekran ve tedavideki her türlü 
kesintiyi size bildiren alarmlar 
içerir. Vapotherm ile 
planladığınız tedaviyi verdiğiniz 
konusunda kendinizden emin 
olursunuz. 

Vapotherm kartuşu, solunum 
gazını, yoğunlaşmayı azaltan ve 
yoğunlaşmayı  ortadan kaldıran, 
sekresyonları harekete geçiren, 
solunum dokusunu koruyan ve 
hasta konforunu artıran enerjik 
olarak kararlı moleküler buharla 
besler. 

Tek Hasta için Kullanılan Devre 
Tek kullanımlık hasta devresi tek 
kullanımlık su yolu, buhar transfer 
kartuşu ve hava besleme tüpünden 
oluşur. Tamamen tek kullanımlık 
olan hasta devresi Yüksek Akış ya 
da Düşük Akış versiyonlarında 
mevcuttur. 

Hasta için Etkili ve Nazik Solunum 
Desteği 

• Nefes darlığı, hiperkapni ve hipoksi 
dahil solunum sıkıntısı belirtilerini ve 
semptomlarını tedavi eder. • Hassas 
hastaları daha az invazif ve daha 
rahat bir solunum tedavisi ile kontrol 
eder.  

Klinik Uzman için Güven ve 
Kullanım Kolaylığı 

• Sistem 5 dakika içinde kullanıma 
hazır hale gelir, minimum hasta 
eğitimi ve personel müdahalesi 
gerektirir.  

• Tek bir düğmeye dokunarak akış , 
FiO2, ve sıcaklık kontrolü.  

• Kolay bakım için rain-out 
durumunu ortadan kaldırır.  

• Entegre alarmlar hasta güvenliğini 
basitleştirir 

Tıbbi Kullanıma Uygun Buhar™ 
  



 
İşbu belge İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇE’YE 
aslına uygun olarak tarafımdan çevrilmiştir 

Yeminli Tercüman 
AYŞE ONGUN 

PRECISIONflow ®–  
Teknik Spesifikasyonlar 

 

Fiziksel Özellikler 

Her hastaya etkin 
şekilde uyan 
PRECISIONflow 
kanül ailesi. 

 
Boyutlar   • Yükseklik: 11.5"(300mm), genişlik 8"(200mm), derinlik 

7"(180mm), IV direği kelepçesi ve gaz filtreleri hariç 
Ağırlık .          12lb (5.4 Kg)  
Bağlantı (arkaya takılan 
kelepçe)    

• Çapı 1.5”(38mm)’e kadar olan IV direklerine uyar 

 
Sistem Gereklilikleri 
 
Güç   • 100-240VAC, 50-60Hz, ısınma sırasında yaklaşık 200VA, 

kararlı durumda yaklaşık 80VA  (akış hızına ve sıcaklığa bağlı 
olarak) 
• 15 dakikalık acil yedek güç. 

Su   • Önceden doldurulmuş kapta steril su. 400 ml devridaim su 
hacmi. 

 
Gaz Bağlantıları 
 
Gaz temini gereklidir          • 4 ile 85 psi (28-586 KPa) giriş basınçlarında tıbbi hava ve 

oksjen. 
NOT: Komple akış aralığı ve oksijen yüzdesi yalnızca her iki gaz 
da en az 40psi (276 kPa) giriş basınçlarında bulunuyorsa 
mevcuttur.  

 • Tıbbi hava ve oksijen için standart DISS birbirinin yerine 
kullanılamayan bağlantı parçaları  

 
Performans 
 
Sıcaklık • Aralık: 33 - 43 ˚ C +/- 1 ˚ C 
Oksijen Yüzdesi    • Aralık: % 21 - 100 FiO2 
Akış Hızı    • Yüksek Akış: 5-40 lpm, 1.0 lpm Çözünürlük 

 Düşük Akış: 1- 8 lpm, 0.5 lpm Çözünürlük 
Çalıştırma Ortamı • Ortam sıcaklığı: 18-30˚ C 

• Ortam bağıl nemi (BN): 0-90% BN yoğunlaşmayan  
• Ortam Basıncı: Standart atmosferik - hipebarik koşullarda 
kullanılmaz  

Depolama ve Taşıma   • Ortam sıcaklığı : -10 t- +50˚ C 
• Ortam bağıl nemi: 20-90% BN 

Standartlar Aşağıdaki standartlara uyacak şekilde tasarlanmıştır: 
      
       
      
      

          
      

     
 

 


