Nawilżanie i skuteczna
filtracja powietrza dla
dodatkowej ochrony

Nawilżanie i skuteczna filtracja
dla dodatkowej ochrony
Freevent XtraCare HME zawiera filtr elektrostatyczny, który zapewnia
filtrację powietrza niezależnie od kierunku jego przepływu. Wdychane
przez pacjenta powietrze jest zarówno nawilżane, jak i filtrowane, a
wydychane przefiltrowane, co chroni osoby w ich bezpośrednim
otoczeniu między innymi personel medyczny i rodzinę.*
W wyniku zabiegu tracheotomii funkcja nawilżania i fitracji powietrza
zostaje utracona
Zabieg tracheotomii powoduje, że podczas oddychania
ominięte zostają górne drogi oddechowe. Wymiana
powietrza
odbywa
się
bezpośrednio
przez
rurkę
tracheostomijną - ważne naturalne funkcje nosa, takie jak
nawilżanie, ogrzewanie i filtracja powietrza, zostają po
zabiegu utracone. Niezabezpieczony otwór tracheostomy
naraża dolne drogi oddechowe na przedostanie się do nich
wirusów, bakterii i innych drobnych cząsteczek unoszących
się w powietrzu.

Freevent XtraCare zapewnia doskonałą filtrację wirusów, bakterii
i cząstek zawieszonych w powietrzu
Filtr elektrostatyczny skutecznie filtruje i wyłapuje,
drobne cząsteczki unoszące się w powietrzu, takie
jak bakterie, wirusy, kurz i pyłki, niezależnie od
kierunku przepływu powietrza przez urządzenie.
Efekt taki uzyskuje się dzięki dodatnim i ujemnym
ładunkom, które przyciągają i wychwytują
cząsteczki.

Dodatkowo wirusy, bakterie i inne cząsteczki
unoszące się w powietrzu zderzają się z włóknami
filtra. Połączenie tych dwóch mechanizmów w
filtrze
elektrostatycznym Freevent XtraCare
zapewnia doskonałą skuteczność filtracji.

Wydajność filtracji
Filtracja bakterii

Freevent XtraCare

Filtracja wirusów

>99%

>99%

Filtracja
małych
cząsteczek
>95%

Freevent XtraCare ma skuteczność filtracji> 99% w testach skuteczności filtracji bakteryjnej * i wirusowej **
oraz filtruje cząstki stałe z wydajnością> 95% *.

*
Uwaga: ponieważ patogeny mogą wnikać i opuszczać ludzkie ciało
w inny sposób (np. przez usta, nos i oczy), Freevent XtraCare nigdy
nie może zagwarantować całkowitej ochrony. Przeczytaj instrukcje,
aby uzyskać wskazówki.

Freevent XtraCare zapewnia nawilżanie i poprawia kondycję
układu oddechowego
Freevent XtraCare zapewnia lepszą kondycję
układu oddechowego poprzez ogrzewanie i
nawilżanie wdychanego powietrza. Ciepło i wilgoć
poprawia mikroklimat w drogach oddechowych,
co pozytywnie wpływa na aktywność śluzoworzęskową. Udowodniono, że ciągłe stosowanie
wymiennika ciepła i wilgoci (HME) zmniejsza
produkcję śluzu i kaszlu u osób oddychających

przez tracheostomę oraz poprawia kondycję
układu oddechowego. Tradycyjny wymiennik
ciepła i wilgoci HME nawilża i ogrzewa
wdychane powietrze, ale nie zapobiega przed
przedostaniem się przez tracheostomę do dróg
oddechowych wirusów, bakterii i innych
cząstek unoszących się w powietrzu.

Filtracja za pomocą tradycyjnego wymiennika ciepła i wilgoci HME
Filtracja bakterii
(średnia)

Filtracja wirusów
(średnia)

HME w kształcie litery T z papierem

14 %

33 %

HME w kształcie litery T z pianką

57 %

51 %

HME pediatryczny w kształcie komina

40 %

55 %

Tradycyjny HME ma skuteczność filtracji na poziomie 14-57% w testach skuteczności filtracji bakteryjnej * i wirusowej **.

Freevent XtraCare zapewnia nawilżanie i skuteczną filtrację
powietrza dla dodatkowej ochrony
Tracheostomia oznacza utratę naturalnych
funkcji nawilżania, ogrzewania i filtracji
powietrza. Połączenie wymiennika ciepła i
wilgoci HME z filtrem elektrostatycznym

Informacje o Freevent XtraCare

Cząstki (PFE) 0.1 µm

25.4 mm
33.5 mm
3.5 g
5.5 ml
> 99%
> 99 %
> 95%
VT = 1000 ml: 19.3 mg/l
15 l/min: 44 Pa
30 l/min: 93 Pa
60 l/min: 204 Pa
Biały & Niebieski
O2 Adaptor
Szwecja

zapewnia
pacjentom
z
tracheostomą
nawilżanie, ogrzewanie i filtrację powietrza, a
osobom przebywającym wokół nich ochronę.

Dodatkowe informacje

REF

Rx*

Freevent XtraCare - biały, 30 szt

7767

Rx

Freevent XtraCare - niebieski 30 szt

7768

Rx

Freevent XtraCare - biały, 5 szt

7789

Rx

Freevent XtraCare - niebieski, 5 szt

7788

Rx

Freevent O2 Adaptor, 10 szt

7769

Rx

* tylko USA

Źródła:
* Bacterial Filtration Efficiency (BFE) GLP Report, Nelson Laboratories, Salt Lake City, USA. Available on
request from Atos Medical. www.atosmedical.com
** Viral Filtration Efficiency (VFE) GLP Report, Nelson Laboratories, Salt Lake City, USA. Available on request
from Atos Medical. www.atosmedical.com
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Tworzymy produkty w ścisłej współpracy z wiodącymi instytucjami, lekarzami,
pielęgniarkami, logopedami i pacjentami z całego świata, aby poprawić jakość życia
pacjentów poprzez inteligentne i innowacyjne rozwiązania. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej o naszych produktach, skontaktuj się z nami.
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