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Intersurgical i-flo™ - Yüksek akış nazal kanül
I-flo kanül, Intersurgical’ın Yüksek Akış Oksijen Tedavisi (HFOT) sağlamak için tasarlanmış tek kullanımlık hasta arayüzüdür.
I-flo kanül üç boyutu mevcuttur ve hastane ortamında yetişkin hastalarda kullanım içindir.
HFOT, hipoksemik solunum yetmezliği olan hastalarda önemli bir solunum desteği modu haline gelmiştir ve daha geleneksel
oksijen tedavilerine kıyasla bir dizi fayda sağladığı düşünülmektedir.
Bu faydaların şunları içerdiği gösterilmiştir:

•
•
•
•
•

Oksijenlenmeyi iyileştirme
Daha az nefes almayı sağlama
İyileştirilmiş salgı kleransı
İyileştirilmiş hasta toleransı
Entübasyondan kaçınma[1]

I-flo kanül, Intersurgical’ın kapsamlı Yoğun Bakım solunum sistemleri ve arayüzlerini tamamlar ve rahatsız etmeyen tasarım,
performans ve hasta konforuna odaklanılarak geliştirilmiştir.
I-flo, yüksek akış oksijen tedavisinin en uygun şekilde uygulanmasını sağlamaya yardımcı olmak için benzersiz özellik ve avantaj içerir.

Hortum destek klempi
Hastanın giysisine takılarak kanülü ve
solunum sistemini sabitler ve destekler

Bağlama hortumu
Solunum sistemine gürültüsüz,
esnek bağlantı sağlama

Döner konektör
22m ISO solunum
sistemi bağlantısı

Baş bantı
Tüm hastalar için güvenli
bir uyum sağlamak için
ayarlanabilir ve elastiktir

Yüz montajı
Esnek, yarı sert
anatomik tasarım, bant
basıncını azaltmaya
yardımcı olur ve konforu
artırır ve hasta toleransı

Burun pronglar
Optimum performans, rahatlık ve uyum
için üç boyut ve yumuşak hatlı bir şekil

180° dönen dirsek
Hızlı, uyarlanabilir
konumlandırma için

[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care
2016 Apr;61(4):529-41
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Ayarlanabilir ve güvenli

180°
dönebilen

I-flo un benzersiz, 180° dönebilen dirseği, yatak
başı ekipmanının kolay ve rahat bir şekilde
konumlandırılmasını sağlar.

I-flo klips ve kordon hortum yönetim sistemi, solunum
sistemi hortumunu güvenli bir şekilde destekler
ve hastanın kanül çıkığı veya rahatsızlığı endişesi
olmadan serbestçe hareket etmesini sağlar.

Rahat ve destekleyici
Anatomik yüz montaj tasarımı, kafa bantını hastanın
kulaklarının üzerine yönlendirerek sürtünme ve rahatsızlığı
en aza indirmeye yardımcı olur.
Esnek, yarı sert yüz montajı ayrıca bant basıncının hastanın
yanaklarına eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Bu, kanül
stabilitesini ve desteğini artırır ve basınç sıcak noktalarının
oluşmasını önlemeye yardımcı olur.
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Intersurgical i-flo™ kanül
Kod

Tanım

Kutu adedi

7300000

i-flo yüksek akış nazal kanül, küçük yetişkin

7

7301000

i-flo yüksek akış nazal kanül, orta yetişkin

7

7302000

i-flo yüksek akış nazal kanül, büyük yetişkin

7

Talebinizi iletin

i-flo kurulum videosu tr.intersurgical.com dan ulaşılabilir

Tekli solunum sistemleri
Kod

Tanım

Kutu adedi

2060310

22mm Flextube tek ısıtıcılı uzatma otomatik nemlendirme haznesi ve ektra uzatma

7

1.6m
22F

22F
Isıtma portu

Isıtma portu
0.5m

22F

22F

22F

Nemlendirme
haznesi
Hortum yönetim klipsi
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