
Pediyatrik

EasyFlow nCPAP Neonatoloji için invaziv olmayan 
ventilasyon sistemi aksesuarı
+  Çok yumuşak, esnek prong
+  Kendinden sızdırmazlık sağlayan maske
+  Doğrudan alna yerleştirmek için yastıklı 

yapışkan olmayan silikon jel ped
+  Geleneksel bonelere alternatif olarak esnek 

kafa bandı

 Yeni:
+    Şimdi silikon jel alın 

pedi ve kafa bandı 

ile birlikte
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EasyFlow nCPAP: sistem aksesuarına genel bakış
Boneler (alın desteği ve sabitleme şeritleri ile birlikte teslim edilir)
Boyut Renk Baş çevresi Ağırlık Miktar Parça numarası
XS  20 - 22 cm 500 - 700 g 1 1 701 61 019
S  22 - 24 cm 700 - 900 g 1 1 701 61 020
M  24 - 26 cm 900 - 1.200 g 1 1 701 61 021
L  26 - 28 cm 1.200 - 1.600 g 1 1 701 61 022
XL  28 - 30 cm 1.600 - 2.400 g 1 1 701 61 023
XXL  30 - 33 cm 2.400 - 3.000 g 1 1 701 61 024
3XL  33 - 36 cm 3.000 - 4.200 g 1 1 701 61 025
4XL  36 - 39 cm 4.200 - 6.000 g 1 1 701 61 026
5XL  39 - 42 cm 6.000 - 7.300 g 1 1 701 61 027
6XL  42 - 45 cm 7.300 - 8.800 g 1 1 701 61 028
7XL  45 - 48 cm > 8.800 g 1 1 701 61 029

Pronglar
Boyut Miktar Parça numarası
S 5 1 701 61 001
M 5 1 701 61 002
L 5 1 701 61 003
XL 5 1 701 61 004

Maskeler
Boyut Miktar Parça numarası
XS 5 1 701 61 005
S 5 1 701 61 012
M 5 1 701 61 013
L 5 1 701 61 014
XL 5 1 701 61 015

Kafa bandı micro set, Parça Numarası 1 701 61 040
şunları içerir:   Baş çevresi Ağırlık 
Kafa bandı micro   20 - 28 cm 500 - 1.350 g
2 adet Sabitleme şeridi, beyaz   
Alın desteği   

    Miktar Parça numarası
Silikon jelli yastıklı alın pedi   5 1 701 61 018
Yastıklı alın pedi    5 1 701 61 017

    Miktar Parça numarası
Mıknatıslı aplikatör ve basınç sızdırmazlık kapağı  5 1 701 61 161
Bağlantı kesme hortum seti Ø 10 mm   5 1 701 63 408
Bağlantı kesme hortum seti Ø 12 mm (F&P)   5 1 701 63 409
Maske/Prong Uzantısı   5 1 701 61 000

Kafa bandı mini set, Parça Numarası  1 701 61 041
şunları içerir:   Baş çevresi Ağırlık 
Kafa bandı mini   28 - 36 cm 1.350 - 3.700 g
2 adet Sabitleme şeridi, beyaz   
Alın desteği   

Kafa bandı maxi set, Parça Numarası  1 701 61 042
şunları içerir:   Baş çevresi Ağırlık 
Kafa bandı maxi   36 - 48 cm 3.700 - 8.400 g
2 adet Sabitleme şeridi, beyaz, uzun  
Alın desteği  



Hızlı ve güvenilir nCPAP hasta 
arabirimleri, invaziv olmayan 
ventilasyon tedavisinin başarısı için 
esastır. Yeni silikon jel alın pedi, teslim 
edildikten hemen sonra hastanın alnına 
takılabilir. Verniks kaseosa’da bir miktar temizlik 
gerekebilir. Hasta NICU‘da daha rahat şekilde 
tedavi edilene kadar binazal pronglar yeterli bir 
nCPAP tedavisi sağlar.

Hasta rutin bakıma geçirildiğinde, esnek 
ayarlanabilir kafa bantları uygulanabilir. Kafa 
bandı cırt cırtlara bağlı yumuşak sabitleme 
şeritleri ile binazal prongların veya maskelerin 
hizalanmasını sağlar.

11 farklı boyut için renk kodlu olan denenmiş 
ve test edilmiş bonelerimiz kullanılmaya 
devam edecektir. Cilt dostu malzemeler klinik 
ortamda kesin olarak kanıtlanmıştır ve birçok 
avantaj sunmaktadır. Mükemmel uyumlu, 
hassas ve güvenli EasyFlow nCPAP-boneleri.
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Fritz Stephan GmbH’ın yeni EasyFlow sistemi, prematüre ve yenidoğan bebeklerin anatomisine 
en iyi biçimde uyar. Mükemmel şekilde uyum sağlayan pronglar ve maskeler, hassas invaziv olmayan 
ventilasyon için önemlidir. EasyFlow sisteminin kullanımı kolaydır ve SOPHIE ve STEPHANIE 
yenidoğan ventilasyon sistemleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar. 

Yeni yastıklı silikon alın pedi, jel yapısının yapışma 
özelliği sayesinde alna yapışır. Daha fazla sabitleme 
gerektirmez. Biyouyumlu silikon jel herhangi bir çözücü 
yapışkan içermez.

Üç boyutta mevcut olan kafa bandı, başlığın baş 
çevresine tam olarak uyup uymadığı ile ilgili 
hemşireye tam bir kontrol sağlar. Kafa bandı sadece 
yumuşak sabitleme şeritleri ile binazal pronglar veya 
maskelerin hizalanmasını destekler. Sabitleme 
şeritlerini bağlamak için, cırt cırtlı pedlerle birlikte 
sağlanan yumuşak ve biyouyumlu kumaştan üretilmiştir.

Maksimum rahatlık için yüksek kalitede, çok yumuşak 
ve esnek silikon kauçuk kullanılmıştır.

Nazal prong, cilt veya mukoz membranın tahriş olmasını 
engeller ve mükemmel şekilde uyum sağlayan anatomik 
tasarımı ile septuma oturmaz ve böylece buradaki stresi 
önler.

Özel kanatlı tasarımı ile, maske aynı zamanda optimum 
bir uyum ve kendinden sızdırmazlık sağlar.

Yastıklı silikon jel alın pedi hortumların ve nazal 
prongun veya maskenin takıldığı aplikatörü tutar. 
Bütünleşik mıknatıs, en uygun basınç ve gerilim 
azaltma için aplikatörün milimetrik hassasiyetle aplika-
tör desteğine konumlandırılmasını sağlar.

Bağlantı kesme hortumları kullanım rahatlığını artırır ve 
bağlantı sabitliğini iyileştirir. Ağır ventilasyon hortum-
larındaki basınç ve gerilimi önemli ölçüde azaltıp bu 
hortumları hastanın burnundan ayırır.

Kullanımı kolay sistem aksesuarları, yeni kafa bandı, 
bir silikon jel alın pedi, işlenmemiş metal içeren bir 
aplikatör desteği, mıknatıslı bir aplikatör ve binazal 
prong veya maskeden oluşur. Uzunluk ve yükseklik 
derece derece ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak bağlantı 
kesme hortumları ve ilaç püskürtücü bağlanabilir.

Tüm sistem bileşenlerinin kullanımı kolaydır ve bebek 
hastalara en iyi biçimde uyar.

Farklı boyutlar: Esnek ayarlanabilir kafa bantları üç 
boyutta mevcuttur. EasyFlow nCPAP – Mükemmel 
uyum, hassas, güvenilir.
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