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2 Instrukcja przejścia między terapiami

W celu płynnego przechodzenia między terapiami oddechowymi 
można skomponować indywidualny zestaw Flowkit Neo, jego 
dodatkową zaletą jest większe bezpieczeństwo oraz wygoda użycia,  
a także oszczędność czasu, redukcja kosztów i ilości odpadów.

Kontakt i konsultacja:
export@armstrongmedical.net 

2. Zaprojektowanie zestawu Flowkit Neo 
tak by zaspokoić potrzeby pacjentów i 
personelu z uwzględnieniem specyfiki 

posiadanych urządzeń.
1. Konsultacja 

w celu omówienia 
potrzeb.

10 dni

3. Wstępny kod i rysunek 
będą przedłożone 

do akceptacji.

4. Indywidualny zestaw Flowkit 
Neo oznakowany znakiem 

bezpieczeństwa CE gotowy 
do oceny klinicznej.

15 dni
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1. Łącznik Y  i ramię wydechowe (a) 
połączyć z ramieniem wdechowym  (b)

Z nnCPAP/nnHFOT 
na wentylację mechaniczną 

b

a

 Zmiana terapii 
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1. Podłączyć zestaw rozszerzający do nnHFOT

1a. Połączyć krótki łącznik z wolnym końcem odcinka 
karbowanego odchodzącego z komory nawilżacza 
i całość podłączyć do przepływomierza.

 1b. Założyć zawór bezpieczeństwa na  
komorę nawilżacza.

2. Usunąć łącznik Y  i ramię wydechowe. 

3. Podłączyć kaniulę nosową do ramienia 
wdechowego . 

Z wentylacji mechanicznej 
na nnHFOT

2

1b

1a

1

 Zmiana terapii 

3
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1a. W celu podłączenia do aparatu Infant Flow 
SiPAP należy umieścić wolny koniec odcinka 
karbowanego w otworze na panelu przednim 
aparatu w sposób pokazany na rysunku.

1b.  W celu podłączenia do aparatu Fabian Acutronic 
należy połączyć krótki łącznik z wolnym końcem 
odcinka karbowanego odchodzącego z komory 
nawilżacza

2.  Usunąć łącznik Y  i ramię wydechowe

3.  Połączyć ramię wdechowe  z 
łącznikiem nnCPAP

4.  Wybrać odpowiedni rozmiar czapeczki.

5.  Podłączyć generator nnCPAP.

Z wentylacji mechanicznej 
na nnCPAP

3

1b

1a

2

 Zmiana terapii 
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Z nnHFOT 
na nnCPAP

1b

1a

2

3

1a. W celu podłączenia do aparatu Infant Flow 
SiPAP należy umieścić wolny koniec odcinka 
karbowanego w otworze na panelu przednim 
aparatu w sposób pokazany na rysunku.

1b.  W celu podłączenia do aparatu Fabian Acutronic 
należy połączyć krótki łącznik z wolnym końcem 
odcinka karbowanego odchodzącego z komory 
nawilżacza.

2. Usunąć zawór bezpieczeństwa.

3. Usunąć kaniulę nosową i podłączyć zestaw 
rozszerzający do nnCPAP. 

4. Wybrać odpowiedni rozmiar czapeczki.

5. Podłączyć generator nnCPAP.

Instrukcja przejścia między terapiami

 Zmiana terapii 
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Z nnCPAP 
na nnHFOT

1b

1a

1

2

 Zmiana terapii 

1. Podłączyć zestaw rozszerzający do nnHFOT

1a. Połączyć krótki łącznik z wolnym końcem 
odcinka karbowanego odchodzącego z komory 
nawilżacza i podłączyć do przepływomierza

1b. Założyć zawór bezpieczeństwa na komorę 
nawilżacza.

2. W miejsce połączenia nieogrzewanego odcinka 
podłączyć kaniulę nosową 
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F  +44 (0) 28 7035 6875 
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Kontakt  i konsultacja: 
export@armstrongmedical.net
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