DualCare™
DualCare™

Połączenie zaworu foniatrycznego z
wymiennikiem ciepła i wilgoci HME

Freevent® DualCare™
Połączenie zaworu foniatrycznego z wymiennikiem
ciepła i wilgoci HM E- dzięki łatwemu przełączeniu
między trybem mówienia a trybem HME
Tracheostomia oznacza zmiany
Zabieg tracheotomii oznacza, że musisz
dostosować się do zmian. Oddychanie
odbywać
się
będzie
przez
rurkę
tracheostomijną, a nie przez nos i usta, co
mówienia może
oznacza,
że zdolność mówienia może zostać
ograniczona.
Zostaną
utracone
najważniejsze
funkcje
górnych
dróg
oddechowych, czyli ogrzewanie i nawilżanie
powietrza. W konsekwencji może to
prowadzić do zwiększonej produkcji śluzu i
kaszlu. Oznacza to również, że będziesz
musiał nauczyć się mówić w inny sposób.

Odzyskaj umiejętność mówienia
bez użycia rąk

Wymienniki ciepła i wilgoci HME
zapewniają ogrzanie i nawilżenie
powietrza

Mowa
jest
naszym
najważniejszym
sposobem
komunikacji.
Jeśli
masz
wytworzony otwór tracheostomii, aby
mówić, musisz przekierować wdychane
powietrze tak, aby przeszło ono przez
struny głosowe. Freevent DualCare jest
zaworem
foniatrycznym,
który
daje
możliwość mówienia bez użycia rąk.

Podczas wydychania powietrza przez
wymiennik ciepła i wilgoci HME, ciepło i
wilgoć
z
dróg
oddechowych
zatrzymywane jest w wymienniku HME.
Podczas ponownego wdechu ciepło i
wilgoć uwalniane są z wymiennika HME i
wracają do dróg oddechowych. W ten
sposób wymiennik kompensuje utracone
funkcje nosa.

Wymiennik ciepła i wilgoci (HME)
pomaga dbać o płuca

Wymienniki ciepła i wilgoci HME
powinien być używany w dzień i w
nocy

Po zabiegu tracheotomii nie oddychasz już
przez nos i usta, a powietrze, które jest zbyt
suche i zbyt zimne, wpada do tchawicy
bezpośrednio przez rurkę tracheostomijną.
Może to prowadzić do zwiększonej produkcji
śluzu i kaszlu. Udowodniono, że ciągłe
stosowanie wymienników ciepła i wilgoci
HME zmniejsza produkcję śluzu i kaszlu u
większości osób z tracheostomą, a w
konsekwencji może poprawić kondycję
płuc.

Bardzo ważne jest aby wymiennik ciepła i
wilgoci HME używać tak często jak to jest
możliwe, ponieważ pozytywne efekty
ogrzewania i nawilżania powietrza bardzo
szybko zostają utracone, kiedy nie jest on
stosowany. Freevent DualCare umożliwia
korzystanie z wymienników ciepła i wilgoci
HME zarówno w dzień, jak i w nocy. W
ciągu dnia używaj go z zaworem
foniatrycznym Freevent DualCare Speaking
Valve ,a podczas snu z HME DigiTop.
WAŻNE: Nie używaj zaworu foniatrycznego podczas snu,
ponieważ drogi oddechowe mogą zostać przypadkowo
zablokowane. Zamiast tego użyj HME DigiTop.
Zastawkę foniatryczną Freevent DualCare Speaking
Valve można używać tylko z rurkami tracheostomijnym,
pod warunkiem, że powietrze ma swobodny przepływ
przez górne drogi oddechowe.

Freevent DualCare
Freevent DualCare to
połączenie zaworu
foniatrycznego z
wymiennikiem ciepła i
wilgoci HME. Dzięki czemu,
oprócz umożliwienia
generowania głosu,
zapewnia ogrzewanie i
nawilżanie wdychanego
powietrza. Wpływa to
korzystnie na poprawę
czynności płuc.
Przełączanie pomiędzy
trybem mówienia i trybem
wymiennika HME jest
niezwykle szybkie i łatwewystarczy tylko obrócić
wieczko zaworu
foniatrycznego.

Tryb mówienia
Aby przełączyć
urządzenie Freevent
DualCare w trybmówienia,
należy obrócić wieczko
zaworu foniatrycznego w
położenie „tryb
mówienia”, co spowoduje
zasłonięcie otworu zaworu
foniatrycznego przez
elastyczną membranę.
Podczas wydechu
powietrze przepływa przez
struny głosowe i dalej
przez usta na zewnątrz. W
ten sposób zawór
foniatryczny umożliwia
wytwarzanie głosu i mowy.
W trybie mówienia
urządzenie Freevent
DualCare nie zapewnia
efektu działania
wymiennika HME.

Tryb HME
Aby przełączyć urządzenie
Freevent DualCare w tryb
wymiennika HME, należy
obrócić wieczko zaworu
foniatrycznego w
położenie „tryb
wymiennika HME”. W tym
trybie oddychanie odbywa
się całkowicie przez
wymiennik HME, który
zatrzymuje ciepło i wilgoć z
powietrza wydychanego i
oddaje je z powrotem do
powietrza wdychanego. Po
ustawieniu trybu
wymiennika HME nie jest
możliwe mówienie za
pomocą urządzenia
Freevent DualCare. W
trybie wymiennika HME
opór oddechowy jest
mniejszy, w porównaniu do
trybu mówienia.

Korzyści płynące z użytkowania Freevent DualCare
Mówienie bez użycia rąk

Łatwiejsze oddychanie

W trybie mówienia
urządzenie Freevent
DualCare umożliwia
mówienie bez użycia rąk.

W razie potrzeby
przełącz na tryb HME,
aby obniżyć opór
powietrza.

Dbanie o kondycję płuc

W dzień i w nocy

Aby poprawić lub
utrzymać zdrowie płuc,
powinieneś używać trybu
HME w jak największym
stopniu, zawsza gdy nie
mówisz.

Ważne jest aby używać
wymienników ciepła i
wilgoci HME 24
godzinyna dobę przez 7
dni tygodnia. Używaj
Freevent HME w
połączeniu z Freevent
DualCare Speaking
Valve w ciągu dnia i
HME DigiTop podczas
snu.

Dodatkowe informacje

REF

Rx*

Freevent DualCare Set 15:
• 1 szt Speaking Valve
• 30 szt HME 15
• 1 szt HME DigiTop
• 1 szt Removal Aid
• 1 szt Connection Strap

7741

Rx

Freevent DualCare Set 22:
• 1 szt Speaking Valve
• 30 szt HME 22
• 1 szt HME DigiTop
• 1 szt Removal Aid
• 1 szt Connection Strap

7740

Rx

Freevent DualCare
Speaking Valve:
• 1 szt Speaking Valve
• 1 szt HME DigiTop
• 1 szt Connection Strap

7744

Rx

Freevent HME 15 Regular
• 30 szt

7742

Rx

Freevent HME 22 Regular
• 30 szt

7747

Rx

Removal Aid,
• 2 szt

7745

Freevent Connection Strap
• 2 szt

7746

Zawsze czytaj instrukcję użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z
któregokolwiek z produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat
asortymentu Freevent, odwiedź www.atosmedical.pl
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