
• Поддържа от новородени до пациенти в напреднала възраст

• Позволява на пациентите удобно да се хранят, говорят и спят

•  Понижава дихателната честота, подобрява очистването на
секретите и намалява дихателната работа

•  Помага за избягване на интубацията и намалява
продължителносттта на болничния престой

• Напълно интегрираната система е лесна за настройка и работа

• Аларми за безопасност предупреждават при прекъсвания в
терапията

Ефективнa и нежна вентилаторна 
поддръжка за пациенти с дихателна 
недостатъчност

П р е м а х н е т е  з ат р у д н е н и ят а  в  д и ш а н е т о

Високопоточна терапевтична система



Vapotherm PRECISIONflow® 
Високопоточна терапия

Пациентен интерфейс Vapotherm HFT

Дизайнът на тесните изводи на назалните канюли на 
Vapotherm увеличава отмиването на издишаните газове и 
обезпечава отворена система на вентилация.

Газоподаваща тръба с водна риза

Газоподаващата тръба на 
Vapotherm използва 
безопасно и изолиращо 
нагряване на топлата 
вода, за да се поддържа 
температурата на газа и 
влажността през целия 
път до пациента с цел 
мобилизизация на 
секретите, повишаване на 
комфорта и премахване 
на конденза.
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Аларми и Предупреждения

Само Vapotherm Precision Flow включва 
изключително нагледен дисплей на 
избраните параметри, както и вградени 
аларми, които Ви позволяват да узнаете 
за всякакви отклонеия в терапията. 
Vapotherm Ви дава увереността, че 
осъществявате терапията, която е 
предписана. Ефективна и деликатна респираторна 

поддръжка за пациента

• Помага при признаци и симптоми на 
дихателна недстатъчност, включително 
диспнея, хиперкапнея и хипоксия.

• Осигурява на пациенти с остри 
респираторни състояния по-малко 
инвазивна и по-комфортна 
респираторна терапия. 

Увереност и леснота на 
работа за клинициста  

• Настройката на системата за готовност 
за работа е до 5 минути, изисква 
минимално обучение на пациента и 
намеса на персонала.

• Контрол на поток, FiO2 и температура 
чрез натискане на един бутон.

• Елиминира конденза за лесна 
поддръжка.

• Интегрирани аларми улесняват 
сигурността на пациента. 

Еднократен пациентен кръг

Еднократният пациентен 
кръг се състои от 
еднократен воден пасаж, 
изпарителна касета и 
газоподаваща тръба.  
Напълно еднократния 
дихателен кръг е с налични 
варианти за Висок Поток и 
Нисък Поток.

Медицински клас изпарител™

Касетата на Vapotherm изпълва 
дихателния газ с енергийно 
стабилна молекулярна пара, 
която намалява кондензацията 
и елиминира втечняването, 
мобилизира секретите, 
предпазва дихателната 
система и подоб-
рява комфорта 
на пациента.



PRECISIONflow® –  
Технически спецификации

Vapotherm, Inc. • 22 Industrial Drive • Exeter, NH 03833 • 603.658.4899 • www.vtherm.com

3100286 Rev A 10/13

За пълен списък на аксесоарите, 
моля посетете: 
www.vtherm.com

Физически характеристики
Размери • Височина: 11.5"(300 mm), ширина 8"(200 mm), 

дълбочина 7"(180 mm), без IV стойка и газови филтри. 

Тегло • 12lb (5.4 Kg)

Монтаж (Монтажна клампа на гърба) • Подходящ за IV стойки с диаметър до 1.5"(38 mm). 

Системни изисквания
Захранване • 100-240VAC, 50-60Hz, прибл. 200VA по време на загряване, прибл. 80VA в

стабилизирано състояние (зависи от нивото на потока и температурата)
• Резервно захранване при спешност за 15 минути.

Вода • Стерилна вода в контейнери. Циркулиращ воден обем от 400 мл. 

Свързване с газове

Необходимо газово захранване • Медицински въздух и кислород с входно налягане между 4 и 85 psi (28-586 kPa).
Забележка: пълният обхват на потоци и кислородна концентрация са налични само при 
наличие и на двата газа с входящо налягане поне 40 psi (276 kPa)

• Стандартни DISS неразменяеми фитинги или стандартни DISS неразменяеми
фитинги за медицински въздух и кислород

Характеристики
Температура • Обхват: 33 дo 43˚C ±1˚ C

Кислородна концентрация • Обхват: 21 дo 100% FiO2

Дебит на потока • Висок поток: 5-40 л/мин, със стъпка от 1,0 л/мин

• Нисък поток: 1-8 л/мин, със стъпка от 0,5 л/мин 

Работна околна среда • Температура: 18-30˚C
• Относителна влажност: 0-90% RH некондензирана
• Налягане: Стандартно атмосферно - да не се ползва в хипербарна среда

Съхранение и транспорт • Температура на средата: -10 до +50˚C
• Относителна влажност на средата: 20-90%

Стандарти Разработен в съответствие със следните стандарти:
• IEC 60601-1
• CSA C.22.2/No.601.1
• EN60601-1
• ISO 11185

• UL60601-01
• AS/NZS 3200.1.1
• ISO 8185
• ISTA-2A

Аксесоари • IV стойка за апарата
• Еднократен пациентен кръг

(DPC) - Висок поток (5-40 л/мин)
- Нисък поток (1-8 л/мин)

• Пациентни интерфейси

Семейството 
PRECISIONflow 
канюли с размери 
подходящи за 
всеки пациент  




