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Atos ma ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie opieki nad
osobami oddychającymi przez tracheostomę. To daje nam
możliwość dostarczania wysokiej jakości sprzętów i rozwiązań, a
także szkoleń, dedykowanych dla osób żyjących ze stomą.
Freevent to seria produktów przeznaczonych dla osób po
zabiegu tracheotomii, która obejmuje najlepszej jakości
urządzenia zaprojektowane tak, aby spełniały wysokie
standardy komfortu, niezawodności i trwałości.
1986
Na południu Szwecji zostaje założona firma Atos
Medical przez braci Gerta i Jana-Ove Perssonów.

1995

*
15 mm

15 mm

15 & 22 mm

*W połączeniu z adapterem Freevent O2 Adaptor

Opracowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek pierwsze
wymienniki ciepła i wilgoci HME, pomagając w ten
sposób w rehabilitacji oddechowej, osobom
oddychającym przez stomę.

**Używany wraz z Freevent HME 15 lub 22

2000

Przed użyciem któregokolwiek z produktów należy zawsze przeczytać
instrukcję obsługi.
Więcej informacji na temat produktów Freevent oraz instrukcję
użytkowania można znaleźć na stronie www.atosmedical.pl

Wprowadziliśmy pierwsze wymienniki ciepła i wilgoci
HME dla osób po zabiegu tracheotomii.

Dziś
Mamy ponad 30-letnie doświadczenie i staliśmy się
światowymi liderami w opiece na osobami po
zabiegu larygektomii i tracheotomii.
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DualCare™

Wymienniki ciepła i wilgoci HME &
Zastawki foniatryczne

Dlaczego tak ważne jest używanie wymienników ciepła
i wilgoci HME?
Podczas oddychania przez usta i nos, górne drogi
oddechowe nawilżają i filtrują wdychane powietrze. W
ten sposób możesz mieć pewność, że gdy powietrze
dociera do płuc ma odpowiednią temperaturę i
zawiera wystarczającą ilość wilgoci, aby mogły one
prawidłowo funkcjonować.
Tracheostomia omija górne drogi oddechowe, co
wiąże się z utratą ważnych funkcji nawilżania i filtracji.
Twoje płuca reagują wówczas wytwarzaniem większej
ilości śluzu, a tchawica może być podrażniona. Możesz
zacząć częściej kaszleć, co spowoduje potrzebę
częstszego czyszczenia stomy. Większość ludzi uważa, że
noszenie wymienników ciepła i wilgoci HME pomaga.

Wymienniki ciepła i wilgoci HME & Zastawki foniatryczne

Freevent® DualCare™

TrachPhone®

Freevent® XtraCare™

Unikalne połączenie zaworu foniatrycznego z wymiennikiem
ciepła i wilgoci HME. W trybie mówienia odzyskujesz
możliwość mówienia bez użycia rąk, podczas gdy tryb HME
wspiera Twoje płuca, poprzez bardzo ważną funkcję
ogrzewania i nawilżania wdychanego powietrza.

Lekki wymiennik ciepła i wilgoci HME do rehabilitacji
oddechowej. Umożliwia mówienie poprzez zamknięcie wieka
palcem. Można go używać zarówno podczas aktywności
fizycznej, jak i wypoczynku. Dostosowany jest również do
używania w nocy podczas snu.

Zapewnia dodatkową ochronę, dzięki połączeniu wymiennika
ciepła i wilgoci HME z filtrem elektrostatycznym. Chroni przed
cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, w tym wirusami i
bakteriami, ze skutecznością filtracji ponad 99%*.

Przełączanie między trybem mówienia, a trybem HME
można wykonać szybko i łatwo, poprzez przekręcenie
pokrywy zaworu foniatrycznego.

Dodatkowe funkcje obejmują port ssący i port tlenowy,
dzięki czemu ten wymiennik ciepła i wilgoci HME jest
odpowiedni dla osób potrzebujących dodatkowego
wsparcia medycznego.

Używaj go w zatłoczonych miejscach, takich jak szkoły,
supermarkety i środki transportu publicznego - szczególnie w
okresie grypowym. Może być również pomocny podczas prac
ogrodniczych, zwłaszcza w okresie wysokiego pylenia.

Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) zostały opracowane,
aby zrekompensować utracone funkcje nosa.
Pomagają przywrócić prawidłowe funkcjonowanie
płuc.
Mówienie po zabiegu tracheotomii
Mowa to nasz najważniejszy sposób komunikowania się.
Po zabiegu tracheotomii będziesz oddychać przez
rurkę tracheostomijną i będziesz musiał nauczyć się
mówić w inny sposób.
Zatykając rurkę podczas wydechu, wydychasz
powietrze przez nos i usta, a powietrze z płuc przepływa
przez struny głosowe, wytwarzając głos.

Dodatkowe informacje
Nazwa produktu
Freevent DualCare Set 15*

Dodatkowe informacje
Ilość
1 set

Nr ref
7741

Freevent DualCare Set 22*

1 set

7740

Freevent DualCare Speaking Valve**

1 set

7744

Freevent HME 15 Regular

30 szt

7742

Freevent HME 22 Regular

30 szt

7747

* 1 szt Speaking Valve, 30 szt Freevent HME, 1 szt HME DigiTop, 1 szt Removal Aid, 1 szt Freevent
Connection Strap
** 1 szt Speaking Valve +1 szt HME DigiTop + 1 szt Freevent Connection Strap
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Nazwa produktu

Dodatkowe informacje
Ilość

Nr ref

Nazwa produktu

TrachPhone

50 szt

7704

Freevent XtraCare, biały

30 szt

7767

TrachPhone

30 szt

7707

Freevent XtraCare, biały

5 szt

7789

Freevent O2 Adaptor

10 szt

7769

*

Ilość

Nr ref

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.

