Produktblad • Intensivvård

Intersurgical i-flo™ - Högflödesgrimma

Intensivvård • i-flo - Högflödesgrimma

lnteract with us

Quality, innovation and choice

www.intersurgical.se

Produktblad • Intensivvård

Intersurgical i-flo™ - Högflödesgrimma
Intersurgicals i-flo syrgasgrimma är en engångsprodukt avsedd för högflödesbehandling. Den är avsedd att behandla vuxna
patienter med andningssvikt i sjukhusmiljö och finns i tre storlekar.
Högflödesbehandling har blivit ett vanligt förekommande andningsstöd för patienter med andningssvikt och det har konstaterats
att denna behandling erbjuder en rad fördelar gentemot konventionell syrgasterapi. Bland dessa fördelar inkluderas följande:

•
•
•
•
•

Förbättrad syresättning
Minskad andningsbelastning
Minskad sekretion
Ökad behandlingstolerans hos patient
Undvikande av intubering[1]

i-flo högflödesgrimma kompletterar Intersurgicals breda sortiment av andningssystem och lösningar inom intensivvård och dess
diskreta design har utvecklats med fokus på prestation och patientkomfort.
i-flo innehåller ett antal unika egenskaper och fördelar som säkerställer bäst möjliga leverans av högflödesbehandling.

Slangklämma
Säkrar och stödjer grimman och
andningssystemet genom att fästas
vid patientens kläder

Slanganslutning
Ljudlös, flexibel anslutning till
andningssystemet

Swivelkoppling
22M ISO konad

Huvudband
Justerbart och elastiskt,
skapar en säker passform
för alla patienter

Bygel
Flexibel, fast men ändå
följsam anatomisk design
hjälper till att reducera
tryck från bygeln och höjer
patientkomforten

Näsprongar
Tre storlekar och en mjuk passform för
optimal prestanda, komfort och passform

180° roterande koppling
För snabb och
anpassningsbar positionering

[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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Anpassningsbar och säker

180°
positionering

i-flo’s unika 180° swivelkoppling möjliggör enkel
och bekväm positionering av utrustning vid sidan
av sängen.

i-flo’s kläm- och fästbandssytem stödjer
andningssystemets slangar på ett säkert sätt och låter
patienten röra sig fritt utan att tänka på om grimman
kommer på fel plats eller blir obekväm.

Bekväm och stödjande
En anatomisk design av näsbygeln styr huvudbandet
ovan patientens öron, hjälper till att minimera skav och
dålig passform.
Den flexibla, semistyva näsbygeln möjliggör att trycket från
bandet fördelas jämnt över patientens kinder. Detta höjer
grimmans stabilitet och stöd samt hjälper till att undvika att
tryckpunkter uppstår.
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Intersurgical i-flo™ syrgasgrimma
Artikelnummer

Beskrivning

Förpackningsstorlek

7300000

i-flo högflödesgrimma, small vuxen

7

7301000

i-flo högflödesgrimma, medium vuxen

7

7302000

i-flo high högflödesgrimma, large vuxen

7

Förfrågan

i-flo setup video finns på www.intersurgical.se

Andningssystem, enkelslang
Artikelnummer

Beskrivning

Förpackningsstorlek

2060310

22mm Flextube 1,6m med värmetråd inkl. befuktningskammare och extra slang 0,5m

7

1.6m
22F

22F
Temperaturport

Temperaturport
0.5m

22F

22F

22F

Befuktningskammare

Slangklämma

22M
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T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se
Tillverkaren Intersurgical Ltd är
certifierad enligt ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 och ISO
14001:2015

Skriv bara ut om du behöver
Spara på papper och miljö. Skriv ut
dubbelsidigt om du måste skriva ut.
IS1.53 SE • Issue 1 12.20

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia

