ARGYLE *
KOMPLETNÍ ŘADA
PRODUKTŮ PRO
BEZPEČNOU HRUDNÍ
DRENÁŽ

Aqua-Seal
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3 komorový systém

Aqua-Seal
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Komora vodního zámku
Komora pro kontrolu sání
Konektor (možno seříznout dle velikosti katetru)
Páčka regulátoru probublávání
Ventil pro uvolnění negativního tlaku
Stojan
Držáky na postel
Ventil pro uvolnění přetlaku
Integrovaný držák
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Plnění komory vodního zámku
• Připojenou stříkačku naplňte sterilní vodou
(přibližně 45ml)
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Naplňte komoru vodního zámku

Naplňte komoru pro kontrolu sání

• Zvedněte připojenou stříkačku tak, aby z ní hadičkou stekla
voda do komory vodního zámku na úroveň značky 2cm.
Voda se zbarví do modra.
• Stříkačku i s hadičkou odpojte od jednotky Aquaseal
• Nyní můžete systém použit okamžitě pro gravitační drenáž
• Pro úpravu výšky hladiny vodního zámku použijte přístupový
port na zadní straně jednotky Aquaseal

• Komoru pro kontrolu sání naplňte bílým otvorem sterilní vodou
na požadovanou úroveň podtlaku
• Komoru uzavřete připojeným víčkem tak, aby pevně zacvaklo
přes okraj vstupu

*

Aqua-Seal

*

INTEGROVANÝ DRŽÁK

VENTIL PRO
UVOLNĚNÍ
PŘETLAKU
Varianta se dvěma
separovanými komorami

VENTIL PRO UVOLNĚNÍ
NEGATIVNÍHO TLAKU

KOMORA PRO
KONTROLU SÁNÍ
Pohled zezadu:
Přístupový port pro změnu
hladiny vodního zámku

SBĚRNÁ KOMORA

KOMORA VODNÍHO ZÁMKU

Aqua-Seal* – specifikace výrobku
8888-571299

Aqua-Seal

komora 2300 ml

5 ks v bal.

8888-571406

Aqua-Seal dual

komory 1265 a 1050 ml

5 ks v bal.

ZASTOUPENÍ A DISTRIBUCE PRO ČR
GPS Praha, spol.s r.o.
Černokostelecká 15, 100 00 Praha 10
Tel: 274779735, Fax: 274775832
Email: gps@kendall.cz

TYCO HEALTHCARE REGIONAL EXPORT
154 Fareham Road
GOSPORT Hampshire
PO 13 0AS, UK
Tel: +44 (0) 1329 224258
Fax: +44 (0) 1329 224086

Aqua-Seal
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Monitoring pohybu hladiny a probublávání
v komoře vodního zámku
Připojení k hrudnímu katetru a zdroji podtlaku
• Z konektoru odstraňte ochrannou krytku a připojte hrudní
katetr. Podle velikosti katetru můžete konektor seříznout.
Spoj fixujte náplastí.
• Hadičku sání připojte k portu podtlaku (po odstranění stříkačky
s hadičkou) na pravém horní straně jednotky Aquaseal
a zapněte sání.
Pro regulaci intenzity probublávání vzduchu v komoře pro
kontrolu podtlaku použijte černou páčku.
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pohyb hladiny

probublávání
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plíce kolabovaná, pneumotorax, vzduch
v pleurálním prostoru
plíce reexpanduje, podtlak v pleurálním
prostoru, může být pozorován i slabý
pohyb hladiny, ověřte, zda není zalomen
přívod podtlaku
pravděpodobná netěsnost systému
pravděpodobná pneumectomie,
syndrom ztuhlé plíce apod.

By-pass komory pro kontrolu podtlaku
• Potřebujete-li dosáhnout většího podtlaku než je 25 cmH2O, je nutné
obejít komoru pro kontrolu podtlaku.
• Uzavřete otvor v horní části komory pro kontrolu podtlaku pomocí
přiložené červené zátky
• Připojte zdroj podtlaku
• Černou regulační páčku otevřete nadoraz (pohyb doleva)
• Podtlak sání regulujte ventilem sání na stěně nebo přenosnou odsávačkou

*

