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Bezpieczeństwo zastosowania
t
t
t
t
t
t
t

Prostota: łatwa obsługa, niskie ryzyko błędu ludzkiego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo pacjenta,
Brak konieczności klemowania drenów, co eliminuje ryzyko wystąpienia przypadkowej odmy opłucnowej prężnej u pacjenta,
System do drenażu klatki piersiowej SINAPI (SCD) może być dowolnie ustawiany i kładziony, bez narażania układu zamknięte
go na rozszczelnienie. Mobilność, zmiana pozycji oraz transport pacjenta stają się dzięki temu bezpieczne i proste.
Regulator siły ssącej zawiera zastawkę odpowietrzającą wysokie nadciśnienie, jak również reduktor wysokiego podciśnienia.
Gromadzone płyny ustrojowe spływają do jednorazowego worka, co redukuje niebezpieczeństwo narażenia personelu
medycznego, zmniejszając przy tym ryzyko zakażeń krzyżowych i rozprzestrzeniania się infekcji szpitalnych.
Czerwona harmonijka aktywowana przez podłączenie źródła próżni daje możliwość obserwacji i precyzyjnej regulacji podciśnienia
bez względu na ustawioną siłę ssania w próżni.
Kardiochirurgia: szybkozłączka pozwala na bezpieczne podłączenie zestawu do cewnika w klatce piersiowej.

Cechy
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XL 1000S

Kompaktowy wieszak
Manualne ssanie
możliwe dzięki gruszka
ssącej

Wydajność drenażu
t
Zastawka wahadłowa S
ra została umieszczona przed komorą kolekcyjną, co
minimalizuje przestrzeń martwą zestawu (60 ml). Niewielka przestrzeń martwa skutkuje szybszym
odtworzeniem podciśnienia w śródpiersiu podczas cyklu oddechowego = usunięcia cewnika.
t
Otwarcie zastawki wymaga niskiego ciśnienia (< 1 cm H2O), co zmniejsza opory w
przepływie, bez względu na objętość zdrenowanego płynu = wysoka wydajność drenażu powietrza lub płynów z klatki piersiowej.

Rys. 2

t
Gruszka ssąca umieszczona w linii drenu
zapewnia i potwierdza podciśnienie po manualnym
ściśnięciu. Urządzenie może być dzięki temu szybko
odłączone od szpitalnego źródła próżni, dając
możliwość wczesnej mobilizacji.
t
Kardiochirurgia: Specjalna klamra Rys.1 umożliwia dojenie drenu chroniąc przed powstawaniem
skrzepów i utrzymując drożność drenu. Zastawka Rys.2
wysokiego podciśnienia, umieszczona w złączce,
redukuje generowane podczas dojenia wysokie
podciśnienia, czyniąc procedurę bardziej wydajną i
bezpieczną.

Czerwona harmonijka zapewnia
wizualną kontrolę aktualnej siły
ssącej

Innowacyjne zabezpieczenie
przed wyciekiem

Rys. 1

Wczesna mobilizacja pacjenta:

Bezigłowy port

Wskaźnik przecieku płucnego

t
Lekka i kompaktowa konstrukcja drenażu klatki piersiowej SINAPI (SCD) wspomaga wczesną mobilizację pacjenta.
t
Zestaw może być dowolnie ustawiany i nie ma konieczności utrzymywania go przez cały czas w pionie. Może zostać uniesiony
ponad pacjenta.
t
Zamontowana podwieszka naramienna umożliwia komfortowe przemieszczanie się pacjenta.
Dokładny pomiar objętości
Łatwość użycia:
t
t
t
t

Bezigłowy port na próbki

Zestaw do drenażu klatki piersiowej SINAPI jest łatwy i intuicyjny w użyciu.
Złożenie zestawu jest szybkie i proste.
Urządzenie może być podwieszone koło łóżka pacjenta lub umieszczone koło pacjenta na łóżku.
Monitorowanie i posługiwanie się urządzeniem wymaga niewielkich działań ze strony personelu medycznego.

Kranik odpływowy
o dużej średnicy

Oszczędność:
t
Tylko jeden drenaż klatki piersiowej SINAPI wystarczy na cały czas pobytu pacjenta w szpitalu. Łatwość opróżniania zestawu
ogranicza konieczność jego wymiany.
t
Bardzo wydajna zastawka redukuje czas drenażu klatki piersiowej, a w konsekwencji czas hospitalizacji pacjentów.
t
Zminimalizowanie ryzyka błędu ludzkiego, a przez to możliwych komplikacji u pacjenta, przekłada się pośrednio na redukcję
kosztów.
t
Urządzenie zajmuje niewiele przestrzeni w pojemniku na odpady medyczne.

Worek na zdrenowaną objętość ze
złączką bagnetową

