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Firma Vapotherm Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą Rady 
Europy w sprawie urządzeń medycznych numer 93/42/EWG, gdy jest używany zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w Instrukcji użytkowania.  

Symbol ten informuje, że odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można 
usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi, i należy je zbierać oddzielnie. 
Proszę skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem producenta, aby uzyskać 
informacje na temat wycofywania sprzętu z użytku.

Stosowanie w 
środowisku RM jest 

niebezpieczne

Uwaga: patrz 
instrukcja obsługi

Prąd zmienny Wyciszenie 
alarmów

Uruchom/
Zatrzymaj

KroploszczelneDo użytku przez 
jednego pacjenta

Uziemienie 
ochronne

Nie zasłaniać Typ BF, klasa 1

Rozdział 1   Wskazania, ostrzeżenia i przestrogi

Przeznaczenie
Urządzenie HVNI Vapotherm zapewnia nieinwazyjne wsparcie oddechowe przez wygodną 
kaniulę nosową. W badaniu klinicznym obejmującym 204 dorosłych pacjentów wykazano, że 
terapia Precision Flow® Hi-VNI jest równie skuteczna jak NIPPV1.  Precision Flow® Hi-VNI, 
forma nieinwazyjnej wentylacji, zapewnia wysokoprzepływową insuflację nosową (ang. high 
velocity nasal insufflation, HVNI) z jednoczesnym podaniem tlenu, aby wspomóc oddychanie 
u pacjentów oddychających samodzielnie, cierpiących na niewydolność oddechową i/lub 
hipoksemię w warunkach szpitalnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do zaspokajania 
całkowitych potrzeb oddechowych pacjenta czy użytku podczas transportu poza szpitalem.    

Precision Flow® Hi-VNI jest także przeznaczone do dostarczania pacjentowi optymalnie 
podgrzanych i wilgotnych gazów oddechowych. Ogrzewa i nawilża gazy oddechowe  
z zewnętrznego źródła podczas ich podawania noworodkom/niemowlętom, dzieciom i dorosłym 
w szpitalach i placówkach leczenia stanów podostrych. Zwiększa ono temperaturę oraz 
nawilżenie mieszanki powietrza i tlenu, a także zapewnia integralność precyzyjnej mieszanki 
powietrza i tlenu dzięki zintegrowanemu analizatorowi tlenu. Prędkość przepływu z użyciem 
kaniuli nosowej może wynosić od 1 do 40 litrów na minutę.

1 Doshi P, Whittle JS, Bublewicz M, et al. High-Velocity Nasal Insufflation in the Treatment of Respiratory Failure:  
A Randomized Clinical Trial. Ann Emerg Med. 2018;72(1):73-83 e75
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Rozdział 1   Wskazania, ostrzeżenia i przestrogi
Wskazania i przeciwwskazania ogólne.
Wskazania główne:
Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest przeznaczone do ogrzewania i nawilżania gazów 
oddechowych z zewnętrznego źródła podczas ich podawania noworodkom/niemowlętom, dzieciom 
i dorosłym w szpitalach i placówkach leczenia stanów podostrych. Zwiększa ono temperaturę 
oraz nawilżenie mieszanki powietrza i tlenu, a także zapewnia integralność precyzyjnej mieszanki 
powietrza i tlenu dzięki zintegrowanemu analizatorowi tlenu. Prędkość przepływu z użyciem kaniuli 
nosowej może wynosić od 1 do 40 litrów na minutę.

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI zapewnia wysokoprzepływową insuflację nosową (ang. high 
velocity nasal insufflation, HVNI) z jednoczesnym podaniem tlenu w celu zastosowania wsparcia 
oddechowego u pacjentów oddychających samodzielnie, cierpiących na niewydolność oddechową  
i/lub hipoksemię w warunkach szpitalnych. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie jest przeznaczone 
do zaspokajania całkowitych potrzeb oddechowych pacjenta czy użytku podczas transportu poza 
szpitalem.

Przeciwwskazania:
Ogólne:
• Nie należy stosować u pacjentów, którzy nie oddychają samodzielnie, nie są zdolni do ochrony 

dróg oddechowych lub pacjentów z zablokowanym przewodem nosowym do jamy nosowo-
gardłowej z powodów anatomicznych lub w wyniku jego uszkodzenia.

• Nie należy używać do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (ang. obstructive sleep apnea, 
OSA) i chrapania

• Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie jest przeznaczone do stosowania podczas transportu poza 
szpitalem

• Stosowanie urządzenia Precision Flow® Hi-VNI z obrazowaniem metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI) jest niebezpieczne. Nie należy stosować w środowisku RM.

Ostrzeżenia i przestrogi 
Ostrzeżenie wskazuje, że może dojść do sytuacji, która jest potencjalnie szkodliwa dla pacjenta lub 
użytkownika.
Przestroga wskazuje stan, który może doprowadzić do uszkodzenia, nieprawidłowego lub 
niedokładnego działania urządzenia. Uwaga wskazuje potrzebę usprawnienia działania urządzenia 
pod względem jego wydajności lub wygody obsługi.
Prosimy poświęcić czas na zapoznanie się z ostrzeżeniami, przestrogami i uwagami zawartymi w 
tej instrukcji. Obejmują one kwestie związane z bezpieczeństwem, specjalne wymogi i przepisy.
Odpowiedzialność za wszelkie usterki wynikłe z obsługi lub konserwacji urządzenia przez osobę 
nieprzeszkoloną przez personel Vapotherm lub na podstawie oficjalnej dokumentacji szkoleniowej 
spoczywa wyłącznie na użytkowniku tego produktu. 
Podczas obsługi któregokolwiek z elementów urządzenia Precision Flow® Hi-VNI należy zawsze 
postępować zgodnie ze szpitalnymi wytycznymi dotyczącymi kontroli zakażeń i przestrzegać 
standardowych środków ostrożności. Firma Vapotherm zaleca także, aby użytkownicy stosowali się 
do instrukcji zawartych w publikacjach Centrów Kontroli Chorób (ang. Centers for Disease Control, 
CDC): Guidelines for Maintenance of In-Use Respiratory Therapy Equipment [Wytyczne dotyczące 
konserwacji eksploatowanego sprzętu do terapii oddechowej] oraz Guidelines for Prevention of 
Nosocomial Pneumonia [Wytyczne dotyczące zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc].

Ostrzeżenia ogólne
Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie 
lekarza. Urządzenie to powinno być stosowane WYŁĄCZNIE przez przeszkolonego terapeutę 
oddechowego lub certyfikowanego użytkownika. Szkolenie może być zapewniane i powinno być 
prowadzone wyłącznie przez upoważniony personel Vapotherm. 

Jest to urządzenie nawilżające, które jest standardowo stosowane do zapewnienia ciągłego przepływu 
gazu oddechowego. 

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie jest respiratorem i nie powinno być używane do podtrzymywania życia.

Tlen podtrzymuje spalanie; niniejszego urządzenia nie należy używać w pobliżu lub w okolicy 
otwartego ognia, oleju, smaru lub materiałów łatwopalnych.
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Rozdział 1   Wskazania, ostrzeżenia i przestrogi
Czynności serwisowe tego urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych, certyfikowanych techników serwisu.
Aby nie dopuścić do wystąpienia obrażeń, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych 
urządzenia Precision Flow® Hi-VNI, gdy pacjent jest do niego podłączony.
Nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Należy 
wówczas skontaktować się z firmą Vapotherm lub jej autoryzowanym przedstawicielem.
Nie należy uruchamiać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego
Wszelkie modyfikacje sprzętu są zabronione. Nie należy dokonywać modyfikacji sprzętu bez zgody 
firmy Vapotherm. W przypadku modyfikacji tego sprzętu musi być on poddany odpowiedniej kontroli i 
przetestowany w celu zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa jego użytkowania.
Włączonego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru w otoczeniu niezwiązanym z opieką 
zdrowotną. W przypadku używania urządzenia w otoczeniu związanym z opieką zdrowotną osoba 
obsługująca urządzenie powinna pozostawać na tyle blisko urządzenia, aby mogła słyszeć alarmy.
Nie należy używać urządzenia Precision Flow® Hi-VNI na wysokości powyżej 6392 stóp lub  
w temperaturze poza zakresem od 18 do 30°C. Używanie urządzenia Precision Flow® Hi-VNI  
w temperaturze poza wymienionym zakresem temperatur lub powyżej wymienionej wysokości  
może wpłynąć na jakość terapii lub spowodować wystąpienie obrażeń u pacjenta.
Nie używać urządzenia Precision Flow® Hi-VNI w lub w pobliżu wody, z wyjątkiem sterylnej wody 
doprowadzanej do systemu.
Nie używać systemu Precision Flow® Hi-VNI w połączeniu z żadnym innym systemem 
przeznaczonym do nawilżania gazów oddechowych (np. wymienniki ciepła i wilgoci [ang. heat and 
moisture exchangers, HMES]).
Nie mocować do urządzenia Precision Flow® Hi-VNI żadnych końcówek ani akcesoriów, które nie 
są licencjonowane przez Vapotherm. Użycie nielicencjonowanych końcówek lub akcesoriów może 
wpłynąć na jakość terapii.
Przed użyciem urządzenia Precision Flow® Hi-VNI należy je umieścić i zamocować na 
licencjonowanym stojaku do kroplówek na kółkach Vapotherm, przy czym aby zmniejszyć ryzyko jego 
przewrócenia się, podstawa urządzenia nie może znajdować się wyżej niż 40” (102 cm) nad podłogą.
Upewnić się, że jednorazowy układ pacjenta został prawidłowo zamocowany.
Kaseta przepływu pary, jednorazowe urządzenie do obiegu wody i rurka doprowadzająca są 
oznaczone jako do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta i muszą być wymieniane po 30 dniach 
stosowania u jednego pacjenta (kaniulę nosową należy wymieniać zgodnie z wymogami): nie należy 
podejmować prób sterylizacji ani ponownego użycia oraz należy przestrzegać wszystkich lokalnych 
i federalnych przepisów dotyczących usuwania. Poza terenem USA należy przestrzegać krajowych 
i międzynarodowych przepisów. Ponowne użycie któregokolwiek z wymienionych elementów może 
spowodować ich mechaniczne uszkodzenie i/lub zwiększyć ryzyko zakażenia bakteryjnego.
Niestosowanie sterylnej wody lub czystego gazu może zwiększyć ryzyko zakażenia bakteryjnego.
• Stosować zasady aseptyki.
• Aby zapobiec wystąpieniu uszczerbku na zdrowiu u pacjenta oraz uszkodzeniu urządzenia 

Precision Flow® Hi-VNI, dostarczany gaz musi być czystym, suchym gazem klasy medycznej.
Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie jest urządzeniem zapewniającym stałe dodatnie 
ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP). Nie jest ono wyposażone w żadne regulatory służące 
do dostarczania lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. Urządzenie Precision Flow® 
Hi-VNI nie powinno być stosowane do zapewnienia ciśnienia w układzie zamkniętym.
Zabronione jest podłączanie urządzenia do pacjenta zanim osiągnie ono temperaturę co najmniej 
33°C. Pozostawić urządzenie do nagrzania, aby usunąć skropliny i zapobiec wystąpieniu u pacjenta 
dyskomfortu spowodowanego podaniem zimnego lub częściowo nawilżonego gazu.
Pacjenci otrzymują dodatkowy tlen w nagłych przypadkach i powinni być poddani odpowiedniemu 
klinicznemu monitorowaniu przez zespół opieki medycznej. Jeśli urządzenie Precision Flow® Hi-VNI 
jest wykorzystywane do dostarczenia dodatkowego tlenu, konieczne jest dodatkowe monitorowanie 
pacjenta, w tym pulsykometria.
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Rozdział 1   Wskazania, ostrzeżenia i przestrogi
Używanie urządzenia Precision Flow® Hi-VNI z obrazowaniem metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI) jest niebezpieczne. Nie należy stosować w środowisku RM.

Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający klasy szpitalnej. Nie używać innych przewodów. 
Nie używać przedłużaczy. Aby uzyskać niezawodne uziemienie, przewód musi być podłączony 
do odpowiedniego gniazda oznaczonego jako „Dopuszczone do użytku szpitalnego” lub „Wyłącznie 
do użytku szpitalnego”. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podłączenia uziemienia, nie 
należy uruchamiać urządzenia. 

Elektryczny sprzęt medyczny wymaga stosowania specjalnych środków ostrożności w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego. Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej może 
wpływać na sprzęt medyczny i nie powinien być używany w pobliżu urządzenia Precision Flow® Hi-VNI.

Akumulator rezerwowy jest wyłącznie przeznaczony do użytku tymczasowego w przypadku 
przerwy w zasilaniu urządzenia prądem sieciowym. W przypadku przerwy w zasilaniu urządzenia 
prądem sieciowym wewnętrzne rezerwowe zasilanie akumulatorowe utrzymuje przepływ i 
stężenie tlenu przez co najmniej 15 minut. W przypadku zasilania urządzenia Precision Flow® 
Hi-VNI akumulatorem urządzenie nie dostarcza ciepła ani nawilżenia z zadanym przepływem, a 
frakcja wdychanego tlenu (FiO2) i poziom nawilżenia może spaść poniżej bezpiecznego poziomu. 
Urządzenie nie będzie działać i przepływ gazu zostanie przerwany po całkowitym wyczerpaniu 
akumulatora. Po rozładowaniu akumulatora nie będą działać żadne alarmy ani wskaźniki 
wyświetlacza. Akumulator nie jest przeznaczony do działania podczas transportu pacjenta.

W celu zmniejszenia ryzyka aspiracji przez pacjenta skroplonej wody z obwodu oddechowego 
należy regularnie obserwować pacjenta, jak również wyjście interfejsu pacjenta pod kątem nadmiaru 
wody, a w przypadku jego zauważenia - odłączyć interfejs od pacjenta. Obecność wody w świetle 
środkowego kanału może być skutkiem kondensacji lub przecieku z zewnętrznych kanałów, które 
otaczają obwód oddechowy.

Przestrogi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.

Za pomocą zacisku zamknąć doprowadzenie sterylnej wody, gdy nie jest potrzebna, również  
w trybie gotowości, aby zapobiec uszkodzeniu przez przedostawanie się wody.

Podczas używania sprzętu medycznego należy zawsze przestrzegać zasad aseptyki (w tym mycia 
rąk i niedotykania punktów połączeń) oraz stosować standardowe środki ostrożności. Podczas 
kontaktu z pacjentami należy zawsze stosować standardowe środki ostrożności.

Nie zakrywać urządzenia; zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować jego uszkodzenie.

Nie należy:

• Zanurzać urządzenia Precision Flow® Hi-VNI w wodzie.
• Sterylizować urządzenia Precision Flow® Hi-VNI parą lub gazem. 
• Przecierać wybielaczem chlorowym w formie roztworu o stężeniu większym niż 2%.

Zaleca się stosowanie elastycznych worków ze sterylną wodą. W przypadku stosowania sztywnych 
lub półsztywnych butelek należy używać licencjonowanego łącznika Vapotherm. 

UWAGA: Współzależność FiO2 i przepływu jest bezpośrednio związana z wejściowym ciśnieniem 
zasilania. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI można uruchomić z ograniczoną wydajnością przy 
ciśnieniu wlotowym gazu wynoszącym zaledwie 4 psi (28 kPa), jednak w celu osiągnięcia pełnego 
podanego zakresu przepływu gazu i stężenia tlenu wartości ciśnienia wlotowego obydwu gazów muszą 
wynosić 40 psi (276 kPa) lub powyżej. W przypadku, gdy obydwie lub jedna z wartości ciśnienia zasilania 
jest mniejsza niż 40 psi, urządzenie Precision Flow® Hi-VNI oblicza maksymalny osiągalny przepływ i/lub 
go reguluje, a także ogranicza parametry regulowane przez użytkownika na interfejsie użytkownika.

Maksymalne ograniczone ciśnienie i maksymalne ciśnienie robocze urządzenia Precision Flow®  
Hi-VNI wynosi 20 psi (138 kPa).

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie jest przeznaczone do stosowania podczas transportu poza 
szpitalem. W przypadku zastosowania zatwierdzonego sprzętu pomocniczego urządzenie Precision 
Flow® Hi-VNI może być wykorzystywane podczas przenoszenia pacjentów na terenie szpitala.
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Rozdział 2   Omówienie

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest systemem do wysokoprzepływowej terapii oddechowej z 
nawilżaniem przez licencjonowany interfejs Vapotherm. Łączy ono w sobie podstawową technologię 
nawilżania Vapotherm z elektronicznym mieszalnikiem i regulatorem przepływu. Obiegi wody i gazu są 
wbudowane w wymienny, jednorazowy układ pacjenta. 
Cechy urządzenia
• Łączność z pielęgniarkami i elektronicznymi kartami 

zdrowia wyposażona w możliwość wskazywania stanu 
alarmowego w szpitalnym systemie powiadomień 
dla pielęgniarek oraz połączenie z technologiami 
umożliwiającymi obsługę elektronicznych kart zdrowia.

• Układ pacjenta można odłączać i jest on przeznaczony do 
jednorazowego użytku: odkażanie nie jest konieczne

• Minimalny czas przestoju między pacjentami: mniej niż 
pięć minut na wymianę elementów jednorazowych

• Wbudowany mieszalnik tlenu/powietrza
• Wbudowane przepływomierze i regulatory
• Autotestowanie i autokalibracja
• Wewnętrzne rezerwowe zasilanie akumulatorowe 

utrzymuje przepływ i stężenie tlenu przez co najmniej  
15 minut po odcięciu zasilania prądem sieciowym. 
Ładowanie akumulatora trwa 2 godziny.

• Wszystkie wewnętrzne czujniki mają funkcję autokalibracji 
i automonitorowania

• Urządzenie można uruchomić i zatrzymać przy pomocy 
jednego przycisku

• Temperatura, przepływ i stężenie tlenu są regulowane 
jednym pokrętłem regulacji ustawień znajdującym się na 
przednim panelu 

• Wszystkie wartości i alarmy wyświetlane są na jednym obszernym panelu z kolorystycznymi 
oznaczeniami

• Zakres prędkości przepływu wynosi 1-40 l/min
• Urządzenie jest wyposażone w funkcję pełnej regulacji stężenia tlenu w zakresie od 21% do 

100%, gdy stosowane są dwa źródła gazu o ciśnieniu 40 psi (276 kPa)
• Zakres ciśnienia wlotowego gazu wynosi 4-85 psi (28-586 kPa)
• Działanie z użyciem jednego gazu: urządzenie Precision Flow® Hi-VNI wykrywa ciśnienie wlotowe 

gazu i miesza strumień w zależności od potrzeb i dostępności. Ciśnienie zasilania określa wartość 
FiO2 i dostarczany strumień przepływu; jeśli zapotrzebowanie przewyższa zasilanie, generowany 
jest sygnał alarmowy

• Przy niskich wartościach ciśnienia wlotowego gazu ustawienia maksymalnych wartości prędkości 
przepływu i stężenia tlenu są automatycznie zmniejszane w celu ich dopasowania do ciśnienia 
wlotowego

• Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj kasety: ustawienie maksymalnej wartości przepływu 
zostaje automatycznie zmniejszone w przypadku zainstalowania kasety niskiego przepływu 

• Czas nagrzewania wynosi mniej niż pięć minut
• Doprowadzenie sterylnej wody jest połączone z jednorazowym urządzeniem do obiegu wody za 

pomocą standardowego kolca
• Uniwersalne wymogi dotyczące zasilania pozwalają na używanie urządzenia w dowolnym miejscu, 

jedynie z koniecznością zmiany przewodu zasilającego
• Planowana konserwacja: wymiana filtrów wlotowych gazu co 6 miesięcy, wymiana czujnika tlenu 

raz na rok, wymiana akumulatora co dwa lata

Precision Flow® Hi-VNI
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Rozdział 3   Zasady działania
Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI ogrzewa i nawilża gaz oddechowy przy podawaniu go przez 
licencjonowany interfejs Vapotherm z prędkością przepływu w zakresie od 1 do 40 l/min. Zawiera ono 
elektroniczny mieszalnik i czujniki przepływu, które umożliwiają niezależne ustawianie stężenia tlenu  
i całkowitego przepływu gazu. 
Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI składa się z dwóch części:

Urządzenie główne
• Urządzenie główne, które zawiera wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne, w tym 

elektroniczny mieszalnik i regulatory przepływu oraz zdalne czujniki do monitorowania 
jednorazowego urządzenia do obiegu wody. Urządzenie główne nie zawiera obiegów wody, a 
obieg gazu zawiera tylko suchy gaz o temperaturze pokojowej, dlatego nie wymaga wewnętrznego 
czyszczenia ani odkażania.

• Przepływy tlenu i powietrza są mierzone przez czujniki masowego przepływu. Oprogramowanie 
systemu operacyjnego oblicza wymagane wartości wyżej wymienionych przepływów w celu 
osiągnięcia zadanych przez operatora, docelowych wartości przepływu i stężenia tlenu. System 
odpowiednio kontroluje przepływy gazu, regulując proporcjonalne zawory elektromagnetyczne 
w przewodach gazowych. Czujnik tlenu kontroluje mieszankę gazu i sygnalizuje wszelkie różnice 
między docelową i zmierzoną wartością procentową. Czujnik tlenu jest automatycznie kalibrowany 
z tlenem podczas włączania urządzenia i co 24 godziny.

• Oprogramowanie sprzętowe działające w urządzeniu głównym wykorzystuje czujniki do 
monitorowania ciśnienia gazu i temperatury wody, a także do wykrywania przecieków powietrza do 
obiegu wody w jednorazowym układzie pacjenta (detektor bąbelkowy). W przypadku, gdy wartości 
któregokolwiek z parametrów przekroczą normalny zakres, wyświetlane będą alarmy. Pozostałe 
wskaźniki pokazują niski poziom naładowania akumulatora i rodzaj zainstalowanej kasety. Opis 
statusów i zmian oprogramowania sprzętowego - patrz Załącznik.

• Po dwóch godzinach ładowania wewnętrzne rezerwowe zasilanie akumulatorowe utrzyma 
zadany przepływ i mieszankę tlenu przez co najmniej 15 minut bez zasilania prądem sieciowym.

Jednorazowy układ pacjenta
• Jednorazowy układ pacjenta (ang. disposable patient 

circuit, DPC) składa się z jednorazowego urządzenia do 
obiegu wody (ang. disposable water path, DWP), kasety 
przepływu pary (ang. vapor transfer cartridge, VTC) i rurki 
doprowadzającej. Warunki w krążących strumieniach wody 
i gazu są zdalnie monitorowane przez interfejs między 
urządzeniem głównym a jednorazowym urządzeniem 
przepływu wody.

• Kaseta przepływu pary. W kasecie wymieszany gaz 
przechodzi przez kanaliki setek równoległych, wydrążonych 
włókien, wykonanych ze specjalnie opracowanego polimeru. 
Ciepła woda krąży wokół włókien i w postaci pary przenika 
przez włóknisty materiał do strumienia gazu płynącego przez 
każde włókno. W przeciwieństwie do większości nawilżaczy, 
nie ma bezpośredniego kontaktu między strumieniami wody 
i gazu. Strumień gazu opuszcza kasetę nasycony parą w 
zadanej temperaturze.

Uwaga: Stosować wyłącznie kasety licencjonowane przez 
Vapotherm Inc.

OSTRZEŻENIE: Akumulator rezerwowy jest wyłącznie przeznaczony do użytku tymczasowego w 
przypadku przerwy w zasilaniu urządzenia prądem sieciowym. W przypadku zasilania urządzenia 
Precision Flow® Hi-VNI akumulatorem, urządzenie nie dostarcza ciepła ani nawilżenia z zadanym 
przepływem, a wartość FiO2 i poziom nawilżenia może spaść poniżej bezpiecznego poziomu. 
Urządzenie nie będzie działać i przepływ gazu zostanie przerwany po całkowitym wyczerpaniu 
akumulatora. W pełni naładowany akumulator zapewnia co najmniej 15 minut zasilania. Akumulator 
nie jest przeznaczony do działania podczas transportu pacjenta. 

Air Outlet

Water Outlet

Air Inlet

Water Inlet

Doprowadzenie 
powietrza

Dopływ wody

Odpływ wody

Odprowadzenia 
powietrza
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• Rurka doprowadzająca do pacjenta. Ogrzany i 
nawilżony gaz przechodzi przez środek ogrzanej 
trójkanałowej rurki doprowadzającej. Środkowy kanał 
jest otoczony dwoma zewnętrznymi kanałami, w których 
krąży ogrzana woda w celu utrzymania wewnętrznej 
temperatury kanału i zminimalizowania kondensacji. 
Opatentowana krótka kaniula nosowa jest połączona z 
końcem rurki doprowadzającej i przenosi nawilżony gaz 
oddechowy do nozdrzy pacjenta. Przewody, które nie 
są wykonane z DEHP PVC, mogą nie być całkowicie 
przeźroczyste lub mogą być żółtawe, szczególnie w 
przypadku użytkowania przez dłuższy okres czasu lub  
w wyższych temperaturach.

• Jednorazowe urządzenie do obiegu wody. 
Jednorazowe urządzenie do obiegu wody mieści 
zbiornik wody, pompę, połączenia dla kasety przepływu 
pary i rurki doprowadzającej oraz interfejsy czujników 
do urządzenia głównego. Woda jest pompowana 
obok płyty grzejnej przez zewnętrzne kanały rurki 
doprowadzającej. Powracająca woda przepływa przez 
zewnętrzną powłokę specjalnie zaprojektowanej kasety 
przepływu pary, gdzie dochodzi do jej częściowej utraty 
w postaci pary przechodzącej do strumienia gazu. 
Nie ma bezpośredniego kontaktu między przepływami 
wody i gazu. Woda następnie powraca do zbiornika 
pompy. Moc elementu grzejnego automatycznie 
utrzymuje zadaną temperaturę. Sterylna woda wpływa 
z doprowadzenia do obwodu w celu uzupełnienia jej 
strat w wyniku odparowania w kasecie przepływu pary. 
Powietrze jest wypuszczane z obiegu do atmosfery przez 
hydrofobową membranę filtracyjną.

Cross-section of Tubing

Warm Water
Flow

Warm Water
Return

Breathing
Gas

Integracja systemu elektronicznych kart zdrowia (ang. Electronic Medical Record, EMR)

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest wyposażone w funkcję interfejsu wyjściowego, która ułatwia 
integrację z systemami elektronicznych kart zdrowia (ang. Electronic Medical Record, EMR). 
Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie łączy się bezpośrednio z systemami EMR. Interfejs łączności 
urządzenia Precision Flow® Hi-VNI z systemami EMR wymaga obsługi i technologii integratora 
EMR. Integrator EMR umożliwia integrację z i między fizyczną siecią instytucji a sprzętem interfejsu 
(przewodowe lub bezprzewodowe adaptery do urządzenia) oraz konwerterem komunikacyjnym 
(Gateway) w celu przetworzenia danych wyjściowych z urządzenia Precision Flow® Hi-VNI na 
formaty systemu EMR, a następnie sprawdzenia funkcjonalności połączenia. Rekomendowane 
przez Vapotherm integratory produkcji firm trzecich to integratory wyprodukowane przez Bernoulli 
Systems (dawniej Nuvon) i Capsule.

Opis trybów działania można znaleźć w rozdziale 5.

Rozdział 3   Zasady działania

Przepływ 
ciepłej wody

 
Strumień gazu 
oddechowego

Powrót ciepłej 
wody

Przekrój rurki
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Rozdział 4  Regulatory, wyświetlacze i połączenia
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Uwaga:Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie ma przełącznika WŁ./WYŁ. Podłączyć urządzenie 
do gniazda ściennego, aby akumulator pozostawał całkowicie naładowany.

1.  Niski poziom naładowania lub ładowanie 
akumulatora

2.  Usterka lub brak jednorazowego urządzenia 
do obiegu wody

3. Rodzaj kasety przepływu pary
4. Usterka kasety przepływu pary
5. Usterka doprowadzenia gazu
6.  Dioda LED statusu uruchomienia/zatrzymania 
7.  Przycisk uruchomienia/gotowości (patrz 

„Uwaga”)

  8. Pokrętło regulacji ustawień
  9. Przycisk wyciszania alarmu
10. Dioda LED wyciszenia alarmu
11. Usterka ogólna urządzenia
12. Brak wody
13. Zablokowany przewód
14. Wyświetlacz temperatury
15. Wyświetlacz przepływu
16. Wyświetlacz % tlenu

14

15

16
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Rozdział 4 Regulatory, wyświetlacze i połączenia

Widok z przodu 

1. Chowany uchwyt do przenoszenia
2. Wielofunkcyjny wyświetlacz:
 •  Pokazuje zadane wartości % tlenu, 

przepływu i temperatury
 •  Ikony wskazują stany alarmowe i status 

urządzenia
3. Wyciszanie alarmu:
 •  Nacisnąć, aby wyciszyć alarm przez maks. 

2 minuty
 •  Dioda LED wskazuje, że został wyciszony 

jeden lub więcej alarmów
4. Pokrętło regulacji ustawień
 •  Nacisnąć, aby wybrać zmienną 

wymagającą regulacji
 •  Przekręcić, aby ustawić wartość 

parametru
 •  Nacisnąć ponownie, aby ustawić zadaną 

wartość

5. Klapka na zawiasach:
 •  Otwiera się w celu instalacji lub usunięcia 

jednorazowego urządzenia do obiegu wody
6. Wskaźnik statusu:
 •  Migające pomarańczowe światło w trybie 

uśpienia
 •  Stałe pomarańczowe światło w trybie 

gotowości
 •  Migające zielone światło w trybie pracy, gdy 

wyniki nie są zgodne z ustawieniami  
(np. podczas podgrzewania)

 •  Stałe zielone światło w trybie pracy, gdy 
urządzenie działa prawidłowo

7. Przycisk uruchomienia/trybu gotowości:
 •  Nacisnąć, aby uruchomić urządzenie po 

podłączeniu wody, DPC i gazu

1
2

3

4

5

6

7
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Rozdział 4  Regulatory, wyświetlacze i połączenia

Widok z tyłu 
1. Klapka na zawiasach
 •  Otwiera się w celu instalacji lub usunięcia jednorazowego urządzenia do  

obiegu wody
2. Otwór wentylacyjny
3.  Panel dostępu do czujnika O2 i złącza do powiadamiania pielęgniarek/EMR  

(patrz „Uwaga”)
4. Zacisk stojaka
5. Złącze przewodu zasilającego i uchwyt bezpiecznikowy
6. Przyłącze tlenu DISS lub NIST
7. Przyłącze powietrza DISS lub NIST
8. Filtry i odwadniacze wlotowe gazu
Uwaga: Na czujniku O2 zapisać niezmywalnym pisakiem termin jego ważności, tj. jeden 
rok od dnia jego wyjęcia z opakowania. Nie należy podłączać komputerów ani innego 
sprzętu do portu powiadamiania pielęgniarek/EMR. Należy używać wyłącznie przewodu 
powiadamiania pielęgniarek / EMR (PN# 3100897).

1

2

3

4

5

6

7

8
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Rozdział 4  Regulatory, wyświetlacze i połączenia

OSTRZEŻENIE: 
Płyta grzejna może 
być gorąca!

Stacja dokująca dla jednorazowego urządzenia do 
obiegu wody

Strzałki wskazują lokalizację portów czujników optycznych.

Chronić porty przed zadrapaniem lub szorowaniem.  
Nie stosować organicznych rozpuszczalników ani wybielacza.

Rozdział 5  Tryby działania

Tryb Działanie Kolor wskaźnika 
świetlnego

Uśpienia Wyświetlacz w trybie uśpienia; brak przepływu gazu Pomarańczowy

Gotowości Migające oznaczenie 00 na wyświetlaczu; można ustawiać 
parametry; brak przepływu gazu

Pomarańczowy

Pracy Podgrzewanie do zadanej temperatury; przepływ gazu
Urządzenie pracuje zgodnie z zadanymi parametrami, 
przepływ gazu

Migający zielony
Stały zielony

Opis trybów działania oprogramowania można znaleźć w Załączniku.
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Rozdział 6  Montaż wstępny
Przed przystąpieniem do używania urządzenia Precision Flow® Hi-VNI należy zamontować określone 
akcesoria. Są one standardowo dostarczane w oddzielnym opakowaniu, ponieważ niektóre z nich 
są przeznaczone do użytku w określonych krajach. Przewód zasilający jest podłączany do gniazda 
zgodnego z IEC60320, znajdującego się na tylnym panelu.

OSTRZEŻENIE: Nie należy ustawiać urządzenia Precision Flow® Hi-VNI w pozycji, która utrudni 
odłączenie urządzenia.

6a. Montaż czujnika tlenu 

PRZESTROGA: Czujnik tlenu jest zapakowany 
hermetycznie. Otworzenie opakowania spowoduje 
przedostanie się tlenu do czujnika, który należy 
wymienić po upłynięciu 1 roku. Nie należy otwierać 
opakowania do momentu użycia urządzenia. Zapisać 
datę ważności na czujniku tlenu.

 1.   Wykręcić trzy (3) wkręty mocujące z panela dostępu. 
Odciągnąć panel od urządzenia.

 2.   Wprowadzić gwintowany koniec czujnika tlenu do 
portu i dokręcić. Czujnik powinien być tylko dokręcany 
ręcznie. Nie należy używać narzędzi.

 3.   Wpiąć przewód czujnika w złącze. Założyć osłonę. 
Upewnić się, że nie doszło do przyszczypnięcia 
przewodów podczas zakładania osłony. Nie dokręcać 
nadmiernie wkrętów.

6b. Zespoły filtrów odwadniaczy wlotowych gazu.
Filtry i odwadniacze wlotowe gazu są dostarczane w  
oddzielnym opakowaniu z czujnikiem O2 i muszą być  
zamontowane przed pierwszym użyciem. Zespoły filtrów i odwadniaczy wlotowych gazu są 
wyposażone w szybkozłącze do podłączania do urządzenia głównego oraz złącze gazu dla węża do 
tlenu lub powietrza.

Uwaga: Rurki szybkozłączy do filtrów tlenu i powietrza są różnej wielkości, więc nie ma możliwości 
ich nieprawidłowego podłączenia.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy podejmować prób uruchamiania urządzenia Precision Flow® 
Hi-VNI bez zamontowanych filtrów wlotowych gazu. Cząsteczki w strumieniu wlotowym gazu 
spowodują nieodwracalne uszkodzenie czujników masowego przepływu.

Montowanie filtrów wlotowych gazu

 1.   Mocno wcisnąć zespół filtra w odpowiedni otwór złącza do momentu całkowitego sprzęgnięcia 
i zatrzaśnięcia w prawidłowym położeniu. Filtr może się obracać, ale nie można go wyciągnąć. 
Podczas używania misy filtra muszą ustawione pionowo (szklaną stroną do dołu).

Wyjmowanie zespołu filtra wlotowego gazu z urządzenia głównego
Uwaga: Zazwyczaj wyjmowanie zespołów filtrów i odwadniaczy wlotowych nie jest konieczne (chyba 
że przeprowadzana jest konserwacja zapobiegawcza), ale pakowanie i wysyłka są łatwiejsze, jeśli 
najpierw odłączy się filtry.
 1. Wcisnąć zespół filtra w urządzenie główne.
 2. Przytrzymać pierścień blokujący i docisnąć go do tylnej płyty urządzenia głównego.
 3. Wyciągnąć zespół filtra prosto do przodu.

Panel dostępu do czujnika tlenu
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Rozdział 7  Przygotowanie
7-1.  Powiesić zbiornik ze sterylną wodą na haku 

licencjonowanego stojaka do kroplówek na kółkach 
Vapotherm.

7-2.  Zamocować urządzenie na licencjonowanym 
stojaku do kroplówek na kółkach Vapotherm poniżej 
najniższego punktu zbiornika ze sterylną wodą.

UWAGA: Złączki wlotu tlenu i powietrza są specyficznie 
przeznaczone do stosowania gazu, co zapewnia 
prawidłowość połączenia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie waży 10,6 funtów (4,81kg). 
Aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych obrażeń lub szkód 
spowodowanych jego upadkiem, musi być ono bezpiecznie 
zamocowane na licencjonowanym stojaku do kroplówek na 
kółkach Vapotherm, przy czym podstawa urządzenia nie 
może się znajdować wyżej niż 40” (102 cm) nad podłogą. 
Można także wykorzystać mocowane na stałe uchwyty.

Używać z licencjonowanymi stojakami do kroplówek na 
kółkach Vapotherm.

7-3.   Podłączyć węże doprowadzenia tlenu i powietrza do 
odpowiednich otworów wlotowych, a następnie do 
gniazd ściennych.

7-4.  Podłączyć przewód zasilający.
7-5.   Otworzyć worki zawierające jednorazowe urządzenie  

do obiegu wody, kasetę przepływu pary i rurkę doprowadzającą, a następnie zmontować je  
w następujący sposób:

  7-5-1.  Usunąć gumowe zatyczki z kasety przepływu pary. Podłączyć kasetę wysokiego lub 
niskiego przepływu pary do jednorazowego urządzenia do obiegu wody. Kasetę przepływu 
pary można włożyć dowolną stroną do góry. Ustawić przyłącza kasety do przepływu 
pary równo z otworami na urządzeniu do obiegu wody i mocno wcisnąć do momentu 
zablokowania we właściwym położeniu.

    Poniżej pokazano kasetę wysokiego przepływu pary. Jest ona oznaczona NR REF.: 
PF-VTC-HIGH i niebieskimi zatyczkami. Kasety wysokiego przepływu są przeznaczone do 
stosowania dla prędkości przepływu w zakresie 5-40 l/min.

  Poniżej pokazano kasetę niskiego przepływu pary. Jest ona oznaczona NR REF.:  
PF-VTC-LOW, czerwonymi zatyczkami i dodatkowymi dwoma czarnymi paskami. Kasety 
niskiego przepływu są przeznaczone do stosowania dla prędkości przepływu w zakresie 
1-8 l/min.

TlenPrzewód zasilający

Zacisk 
stojaka
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Rozdział 7  Przygotowanie

  7-5-2.  Podłączyć rurkę doprowadzającą do jednorazowego urządzenia do obiegu wody, jak 
pokazano poniżej. Mocno wcisnąć do momentu zablokowania we właściwym położeniu.

UWAGA:  
Jeśli drzwiczki nie zamykają się swobodnie, należy sprawdzić, czy kaseta została prawidłowo 
zamontowana i czy jednorazowe urządzenie do obiegu wody zostało całkowicie wsunięte do 
stacji dokującej.

PRZESTROGA: Nie wyjmować jednorazowego układu pacjenta podczas pracy urządzenia

7-6.  Wkładanie jednorazowego układu pacjenta:
  7-6-1.  Otworzyć drzwiczki, aby odsłonić stację dokującą.

  7-6-2.   Przytrzymać jednorazowy układ pacjenta za uchwyt, tak 
aby rurka doprowadzająca była skierowana w dół, jak 
pokazano na rysunku.

  7-6-3.  Przesunąć jednorazowy układ pacjenta w dół, do stacji 
dokującej, do momentu jego zatrzymania.

  7-6-4.   Mocno nacisnąć, aby nie było przerwy między dołem 
urządzenia do obiegu wody a dnem stacji dokującej.

  7-6-5.  Zamknąć drzwiczki.

Uwaga
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Rozdział 7  Przygotowanie

7-6-6. Ogólne wytyczne

Po podłączeniu doprowadzenia sterylnej wody i zdjęcia zacisku z przewodu dopływu wody 
należy upewnić się, że woda wpływa do jednorazowego układu pacjenta (ang. disposable patient 
circuit, DPC). Należy poczekać około 90 sekund (lub 180 sekund w przypadku użycia twardej 
butelki z wodą) przed naciśnięciem przycisku uruchomienia/gotowości. Jeśli ekran jest czarny, 
naciśnij dowolny przycisk lub przekręć pokrętło regulacji ustawień przed uruchomieniem trybu 
pracy. Rozwinąć i wyprostować rurkę doprowadzającą w celu umożliwienia swobodniejszego 
przepływu wody do DPC. W przypadku zaobserwowania pęcherzyków powietrza należy 
delikatnie postukać w rurkę doprowadzającą w celu usunięcia powietrza. Niedostateczny 
przepływ wody może być przyczyną alarmu temperatury poza dopuszczalnym zakresem. 
Trzymanie dystalnego końca rurki doprowadzającej poniżej urządzenia Precision Flow® Hi-VNI 
może dodatkowo wspomóc przepływ wody do DPC.

Po wciśnięciu przycisku uruchomienia/gotowości należy potwierdzić, że woda prawidłowo 
krąży przez urządzenie, upewniając się, że rurka doprowadzająca do pacjenta jest ciepła 
na całej długości. Jeśli nie można potwierdzić dobrej cyrkulacji wody, należy sprawdzić, czy 
przepływ wody nie jest zablokowany przez pęcherzyki powietrza w przewodzie dopływu wody, 
podłączonym do doprowadzenia wody, lub w rurce doprowadzającej do pacjenta. Delikatnie 
postukać i poruszać przewodami lub przemieścić je do góry lub do dołu w celu usunięcia 
powietrza widocznego w kaniulach.

Patrz rozdział 12 Instrukcji użytkowania urządzenia Precision Flow® Hi-VNI, dotyczący alarmów. 
Dodatkowe informacje dotyczące alarmów:

W przypadku wystąpienia alarmu braku wody o średnim priorytecie może być on spowodowany 
pustym zbiornikiem sterylnej wody, zablokowanym przewodem dopływu lub nagromadzeniem 
się powietrza w DPC. Jeśli zbiornik sterylnej wody jest pusty, należy go wymienić. Jeśli przewód 
dopływu jest zablokowany, należy go wyprostować. W razie konieczności należy wyjąć i 
ponownie włożyć DPC w celu upewnienia się, że DPC jest całkowicie osadzone w urządzeniu 
Precision Flow® Hi-VNI. Nacisnąć przycisk uruchomienia/gotowości w celu ponownego 
uruchomienia urządzenia. Jeśli alarm się nie wyłączy, należy odłączyć pacjenta od urządzenia. 

DPC może być używane przez maks. 30 dni. Trwałość obiegu może wynosić mniej niż 30 
dni, szczególnie w przypadku pracy przy wyższych prędkościach przepływu i temperaturach, 
co może skrócić trwałość kasety przepływu pary. Zwykle skutkuje to wypełnieniem się worka 
ze sterylną wodą powietrzem i/lub wystąpieniem alarmu uszkodzenia kasety z powodu 
pęcherzyków gazu w obiegu wody.

Po zaadresowaniu stanu alarmowego, szczególnie dotyczącego blokady w przepływie gazu lub 
wody, należy sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem przecieków oraz upewnić się, że kaseta 
przepływu pary ang. Vapor Transfer Cartridge, VTC) jest całkowicie osadzona w DPC.
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  OSTRZEŻENIE: Stosować kasety wysokiego przepływu dla przepływów w zakresie 5-40 l/min i kasety 
  wolnego przepływu dla przepływów w zakresie 1-8 l/min.

7-7.   Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego i sprawdzić, czy na wyświetlaczu świecą się wszystkie 
wskaźniki. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI Hi-VNI wykonuje autotest:

 • przez kilka sekund świecą się wszystkie ikony i oznaczenia cyfrowe
 • sprawdzane są wewnętrzne czujniki i systemy sterowania
 • jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy, urządzenie wejdzie w tryb gotowości
 • ikona „Brak wody” wskazuje, że brak jest wody w urządzeniu do obiegu wody
 • dioda LED świeci się na pomarańczowo (stałe światło)
7-8. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI wyposażone jest w trzy regulatory.
 Przycisk uruchomienia/gotowości – uruchamia urządzenie lub włącza tryb gotowości.
 Pokrętło regulacji ustawień - umożliwia ustawienie parametrów.
 Przycisk wyciszania alarmu – czasowo wycisza alarmy, a także przyciemnia wyświetlacz.
  Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI ma trzy tryby pracy. Są 

to tryby: uśpienia, gotowości i pracy. W trybie uśpienia 
ekran urządzenia jest pusty i miga pomarańczowa lampka. 
Urządzenia nie można uruchomić z trybu uśpienia. 
(Uwaga: Jeśli urządzenie jest w trybie gotowości i nie 
nastąpi wyraźna interakcja z urządzeniem w ciągu 5 minut, 
urządzenie automatycznie wejdzie w tryb uśpienia).

  Aby uruchomić tryb gotowości (z trybu uśpienia), wystarczy 
przekręcić niebieskie pokrętło regulacji ustawień w celu 
włączenia wyświetlacza. Wyświetlone zostaną trzy parametry: 
przepływu, stężenia tlenu i temperatury. W dolnym prawym 
rogu widoczny będzie także odpowiedni wskaźnik kasety 
przepływu pary, który będzie wskazywał rodzaj używanego 
jednorazowego układu pacjenta (niebieski/wysoki przepływ 
lub czerwony/niski przepływ). 

  Aby przejść do trybu pracy (z trybu gotowości)  
przy świecącym się ekranie, wystarczy nacisnąć  
i przytrzymać przycisk uruchomienia/gotowości.

  Urządzenie wyemituje serię 10 sygnałów dźwiękowych  
i rozpocznie się jego uruchamianie. W tym momencie mała lampka powyżej przycisku 
uruchomienia/gotowości zmieni kolor z pomarańczowego na migający zielony. Podczas 
uruchamiania urządzenia zaświecą się także na pomarańczowo dwa wskaźniki alarmowe.  
Jest to normalny etap autotestu podczas uruchamiania urządzenia Precision Flow® Hi-VNI.

7-9.  Nacisnąć lub przekręcić pokrętło regulacji ustawień w dowolnym kierunku w celu włączenia 
wyświetlacza w trybie GOTOWOŚCI.

7-10.  Nacisnąć przycisk wyciszenia w celu zmiany podświetlenia ekranu z jasnego na ciemny i 
odwrotnie (funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, kiedy nie jest aktywny żaden z alarmów).

7-11.  Aby podłączyć doprowadzenie sterylnej wody, należy zdjąć nasadkę kolcową i odkazić kolec  
70-90% roztworem alkoholu izopropylowego lub jego odpowiednikiem. Mocno wcisnąć kolec 
w złącze kolcowe zbiornika wody, unikając bezpośredniego kontaktu z dłonią. Zdjąć zacisk z 
przewodu dopływu wody, tak aby woda (>200 ml) wpłynęła do jednorazowego urządzenia do 
obiegu wody i zniknęła ikona alarmu „Brak wody”.(*Należy poczekać około 90 sekund [lub 180 
sekund w przypadku użycia twardej butelki z wodą] przed naciśnięciem przycisku uruchomienia/
gotowości).

Rozdział 7 Przygotowanie 

Przycisk  
uruchomienia/
gotowości:
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7-12.   Nacisnąć przycisk uruchomienia/gotowości w celu rozpoczęcia przepływu gazu, uruchomienia 
pompy i elementu grzejnego.

  Przycisk należy nacisnąć dwukrotnie, jeśli początkowo ekran jest pusty (raz w celu 
zakończenia trybu uśpienia urządzenia i ponownie w celu rozpoczęcia trybu pracy urządzenia). 
Upewnić się, że urządzenie emituje sygnał dźwiękowy podczas testowania jednorazowego 

 urządzenia do obiegu wody i pompy (patrz „Uwaga” poniżej).
7-13.  Jeśli testy nie wykryją żadnych błędów, urządzenie wejdzie w tryb PRACY. Woda zacznie 

krążyć i wypełni rurkę doprowadzającą. Trzy wskaźniki cyfrowe: przepływu, temperatury i 
% tlenu pokazują ustawienia fabryczne lub ostatnie ustawienia. Dioda LED statusu miga, a 
następnie świeci stałym zielonym światłem, gdy urządzenie osiągnie pożądaną temperaturę. 

UWAGI dotyczące uruchamiania:
 •  Po naciśnięciu przycisku uruchomienia/gotowości urządzenie wchodzi w tryb wykrywania. 

Przez około pięć sekund urządzenie emituje dźwięk i miga ikona jednorazowego urządzenia 
do obiegu wody.W tym trybie urządzenie sprawdza jednorazowe urządzenie do obiegu wody 
w celu potwierdzenia, że: zamontowano kasetę przepływu pary i urządzenie do obiegu wody 
oraz że poziom wody jest prawidłowy. Następnie włącza się zasilanie pompy wodnej. Po 
pięciu sekundach urządzenie sprawdza, czy pompa wodna została uruchomiona i pracuje z 
prawidłową prędkością.

 •  Jeśli wyświetlona jest ikona „Brak wody”, której towarzyszy alarm, należy przełączyć 
urządzenie na tryb gotowości i poczekać do pełnego wypełnienia DPC. Nacisnąć przycisk 
uruchomienia/gotowości:

 •  Usuwanie pęcherzyków powietrza z obiegu nie jest widoczne, ponieważ gaz wydostaje się 
przez błonę w górnej części DWP, a nie do zbiornika z wodą.

 •  Zamknąć przewód dopływu przy pomocy zacisku, aby zatrzymać przepływ wody do 
jednorazowego układu pacjenta, za każdym razem kiedy urządzenie jest w trybie gotowości.

Regulacja ustawień: patrz rozdział 8 (Regulacja)
Alarmy oraz wykrywanie i usuwanie usterek: patrz rozdział 12 (Alarmy)

Rozdział 7 Przygotowanie 

Rozdział 8  Regulacja
Prędkość przepływu, % tlenu i temperatura są regulowane  
za pomocą pokrętła regulacji ustawień znajdującego się na  
środku przedniego panelu.
8-1.   Aby włączyć tryb regulacji, należy nacisnąć i zwolnić 

pokrętło regulacji ustawień. Wartość jednego z trzech 
parametrów będzie migać, wskazując, że został on 
wybrany do regulacji. Nacisnąć pokrętło kilkukrotnie 
w celu zmiany bieżącego wyboru pomiędzy 
prędkością przepływu, % tlenu i temperaturą.

8-2.  Aby zmienić wybraną zmienną, należy przekręcać 
pokrętło do momentu wyświetlenia pożądanej 
wartości. Nacisnąć pokrętło ponownie, aby 
wprowadzić tę wartość i wybrać kolejną zmienną.

8-3.  Jeśli pokrętło nie będzie obracane przez pięć (5) 
sekund, urządzenie powróci do normalnego trybu 
pracy lub trybu gotowości. Aby ponownie uruchomić 
tryb regulacji, należy ponownie przekręcić pokrętło. 
Obracanie pokrętła nie będzie miało żadnego skutku, 
jeśli nie zostanie wybrane jedno z ustawień i jeśli 
wyświetlana wartość nie będzie migała.

Pokrętło regulacji ustawień
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Rozdział 8  Regulacja

UWAGI dotyczące ustawień:
•   Przy wartościach ciśnienia wlotowego gazu poniżej 40 psa (276 kPa) pełne podane zakresy 

przepływów i mieszanek tlenu nie są dostępne. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI wykrywa 
faktyczne wartości ciśnienia wlotowego i oblicza zakres wartości, które można osiągnąć. 
Włączy się alarm dźwiękowy, jeśli operator będzie podejmował próby dokonania ustawień poza 
tym zakresem.

•   W przypadku niepodłączenia tlenu ustawienie mieszalnika pozostanie na poziomie 21%. W 
przypadku niepodłączenia powietrza ustawienie mieszalnika pozostanie na poziomie 100%. 
Jeśli operator będzie podejmował próby ustawienia jakiejkolwiek innej wartości, wyemitowany 
zostanie sygnał dźwiękowy.

•   Jeśli została włożona kaseta WYSOKIEGO PRZEPŁYWU, nie można ustawić niższej wartości 
przepływu niż 5 l/min.

•  Jeśli została włożona kaseta NISKIEGO PRZEPŁYWU, nie można ustawić wyższej wartości 
przepływu niż 8 l/min.

UWAGI dotyczące regulacji:
• Po nagłych zmianach ustawień przepływu mogą nastąpić krótkotrwałe zmiany temperatury.
• Podczas podgrzewania wyświetlacz temperatury pokazuje faktyczną temperaturę 

dostarczanych gazów, a nie jej wartość zadaną.
• W trybie pracy wyświetlacz pokazuje bieżące zadane wartości dla prędkości przepływu, % tlenu 

i temperatury.
• Pokrętło regulacji ustawień jest wrażliwe na prędkość jego obrotu. Szybki obrót powoduje 

większy przyrost, a mniejszy obrót - mniejszy przyrost.
• W przypadku całkowitego wyłączenia urządzenia (odłączenia od zasilania prądem sieciowym) 

urządzenie powróci do ustawień domyślnych.
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Rozdział 9  Podłączanie do pacjenta
9-1.  Należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę 33°C zanim kaniula zostanie podłączona 

(część wchodząca w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta) do końca rurki doprowadzającej 
do pacjenta. Migając zielona dioda LED statusu zaczyna świecić stałym światłem, gdy zostanie 
osiągnięta zadana temperatura.

9-2.  Sprawdzić poziom wody, wyświetlaną temperaturę, prędkość przepływu gazu oraz stężenie tlenu.

9-3.  Dopasować rozmiar kaniuli (części wchodzącej w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta),  
tak aby widełki nie wchodziły do nozdrzy pacjenta z oporem (1/2 średnicy nozdrzy).

9-4.  Podłączyć kaniulę, w rozmiarze odpowiednim dla pacjenta (część bezpośrednio wchodząca 
w kontakt z ciałem pacjenta), i kasetę przepływu pary do rurki doprowadzającej do pacjenta. 
Ustawić pożądaną prędkość przepływu i założyć pacjentowi kaniulę. Prędkości przepływu  
w kaniulach - patrz tabela w Załączniku. Prędkości przepływu w DPC przedstawiono w 

 tabeli poniżej:

Kaseta Rodzaj kaniuli Prędkości robocze przypływu

Wysoki przepływ 
Dla dorosłych, dla dzieci, 

mała dla dorosłych, mała dla 
dzieci*

5-40 l/min

Niski przepływ 
W przypadku pacjentów 

ważących mniej niż 3 kg należy 
zawsze stosować niski przepływ

Wcześniaki, solo, noworodki, 
niemowlęta, średnie dla 

niemowląt, małe dla dzieci*
1-8 l/min

*Kaniula mała dla dzieci jest przeznaczona do przepływów w zakresie 1-20 l/min
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Rozdział 9  Podłączanie do pacjenta

Rozdział 10  Obsługa: Ogólne wytyczne

10-1.  Sprawdzić, czy woda prawidłowo krąży przez jednorazowe urządzenie, upewniając się, że rurka 
doprowadzająca do pacjenta jest ciepła na całej długości. Jeśli nie można potwierdzić dobrej 
cyrkulacji wody, należy sprawdzić, czy przepływ wody nie jest zablokowany przez pęcherzyki 
powietrza w rurce doprowadzającej do pacjenta.

10-2.  Sprawdzić, czy ułożenie pacjenta lub ruchome części łóżka nie blokują rurki doprowadzającej do 
pacjenta.

10-3.  Stosować środki ostrożności w celu zminimalizowania schładzania się niepodgrzewanej kaniuli, 
próbując utrzymać kontakt ze skórą pacjenta i izolując odsłoniętą część kaniuli pościelą.

10-4. Podczas działania urządzenia drzwi powinny być zamknięte.
10-5.  Sprawdzić odwadniacze wlotowe gazu pod kątem zanieczyszczeń i nacisnąć zawór w celu 

usunięcia wszelkiej powstałej kondensacji.
10-6. Sprawdzić, czy nic nie blokuje otworu wentylacyjnego z tyłu urządzenia.

UWAGI:
 •  Licencjonowany interfejs Vapotherm powinien zostać podłączony do pacjenta dopiero po 

osiągnięciu przez urządzenie temperatury co najmniej 33°C.
 •  Na końcu rurki doprowadzającej do pacjenta mogą pojawić się skropliny podczas nagrzewania 

się urządzenia. Jest to normalne zjawisko, które ustąpi po paru minutach, kiedy zostanie 
osiągnięta zadana temperatura i pacjentowi zostanie założona kaniula.

 •  Możliwe jest pojawienie się skroplin wokół nosa. Ponadto wysoki poziom wilgoci może 
spowodować wydzielanie śluzu z nosa i zatok. Należy zapewnić pacjentowi dostęp do 
chusteczek higienicznych.

 •  Nie należy zostawiać urządzenia w trybie gotowości przez długie okresy czasu. Podczas 
przerw w terapii należy odłączyć kaniulę od pacjenta i zmniejszyć ustawienia parametrów 
do najmniejszych możliwych wartości, pozostawiając urządzenie w trybie PRACY. 
Przed wznowieniem terapii, zanim pacjentowi zostanie założona kaniula, należy usunąć 
nagromadzoną kondensację.

OSTRZEŻENIA:
• Zabronione jest podłączanie urządzenia do pacjenta zanim osiągnie ono temperaturę co 

najmniej 33°C. Pozostawić urządzenie do nagrzania, aby usunąć skropliny i zapobiec 
wystąpieniu u pacjenta dyskomfortu spowodowanego podaniem zimnego lub częściowo 
nawilżonego gazu.

• W określonych warunkach otoczenia, przy prędkościach przepływu poniżej 5 l/min (kaseta 
wolnego przepływu) lub poniżej 10 l/min (kaseta wysokiego przepływu), w kaniuli może pojawić 
się kondensacja. W celu zminimalizowania kondensacji nie zaleca się nastawiania temperatury 
powyżej 34°C przy prędkościach przepływu poniżej 5 l/min.

OSTRZEŻENIA:
• Podczas przygotowywania urządzenia Precision Flow® Hi-VNI należy zawsze przestrzegać 

zasad aseptyki (w tym mycia rąk i niedotykania punktów połączeń) oraz stosować 
standardowe środki ostrożności podczas podłączania urządzenia do pacjenta. 

• Widełki nosowe kaniuli nie powinny wypełniać więcej niż 50% powierzchni nozdrzy pacjenta.
• Należy wymieniać zanieczyszczone kaniule donosowe. Kaniule należy wymieniać zgodnie  

z oceną kliniczną i zasadami obowiązującymi w szpitalu, jednak nie później niż po 30 dniach 
ciągłego użytkowania.

• W celu zmniejszenia ryzyka aspiracji przez pacjenta skroplonej wody z obwodu oddechowego 
należy regularnie obserwować pacjenta, jak również wyjście interfejsu pacjenta pod  
kątem nadmiaru wody, a w przypadku jego zauważenia - odłączyć interfejs od pacjenta. 
Obecność wody w świetle środkowego kanału może być skutkiem kondensacji lub przecieku  
z zewnętrznych kanałów, które otaczają obwód oddechowy.
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Rozdział 11 Wymiana jednorazowego układu pacjenta
Jednorazowy układ pacjenta składający się z jednorazowego urządzenia do obiegu 
wody, kasety przepływu pary i rurki doprowadzającej jest oznaczony jako przeznaczony 
do użytku przez jednego pacjenta przez 30 dni. Jednorazowy układ pacjenta należy 
wymienić, jeśli widoczne są w nim zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Układ należy 
wymieniać zgodnie z oceną kliniczną i zasadami obowiązującymi w szpitalu, jednak nie 
później niż po 30 dniach ciągłego użytkowania.
11-1.   Zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk uruchomienia/gotowości, a następnie przytrzymać 

go przez 2 sekundy. Urządzenie wejdzie w tryb gotowości.
11-2.   Przy pomocy zacisku zamknąć przewód dopływu wody, połączony z doprowadzeniem sterylnej wody. 
11-3.  Otworzyć drzwiczki, aby odsłonić jednorazowe urządzenie do obiegu wody.
11-4.   Wyciągnąć do góry jednorazowy układ pacjenta z urządzenia Precision Flow® Hi-VNI i usunąć 

zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danej instytucji.
11-5.   Przetrzeć stację dokującą chusteczką Super Sani-Cloth®. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI 

należy poddawać czyszczeniu i odkażaniu w przerwach w użyciu między pacjentami.

11-8.  Wsunąć jednorazowy układ pacjenta w stację dokującą i zamknąć drzwiczki.
11-9.   Zawiesić nowy zbiornik ze sterylną wodę na haku licencjonowanego stojaka do kroplówek na 

kółkach Vapotherm. 
11-10.  Przetrzeć kolec przewodu dopływu wody 70-90% roztworem alkoholu izopropylowego  

i wprowadzić go w złącze kolcowe zbiornika wody.
11-11. Ponownie uruchomić urządzenie.

OSTRZEŻENIA:
  •  Płyty grzejne w stacji dokującej i jednorazowym urządzeniu do obiegu 

wody mogą być gorące!
  •  Podczas obsługi jednorazowych elementów należy zachowywać powszechnie 

stosowane środki ostrożności i przestrzegać zasad antyseptyki.

OSTRZEŻENIA:
  •  Należy chronić okienka czujników w stacji dokującej przed zadrapaniem lub 

uszkodzeniem. W razie konieczności przetrzeć stację dokującą gazikami nasączonymi 
70-90% roztworem alkoholu izopropylowego lub chusteczką Super Sani-Cloth®. Pod 
żadnym pozorem nie wolno używać ostrych przedmiotów lub ściernych środków 
czyszczących do czyszczenia okienek.

11-6.   Otworzyć opakowanie z nową kasetą przepływu pary, rurką doprowadzającą i urządzeniem do 
obiegu wody.

11-7.   Włożyć kasetę przepływu pary i rurkę doprowadzającą do urządzenia do obiegu wody zgodnie  
z opisem w rozdziale 7 (Przygotowanie).

UWAGA:  
Jeśli drzwiczki nie zamykają się swobodnie, należy sprawdzić, czy kaseta została prawidłowo 
zamontowana i czy jednorazowe urządzenie do obiegu wody zostało całkowicie wsunięte do 
stacji dokującej.
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Patrz rozdział 12  Alarmy
Zasadnicze działanie urządzenia polega na odpowiednim nawilżeniu przy wysokich prędkościach 
przepływu, ogrzaniu wody do fizjologicznego poziomu oraz zapewnienie odpowiedniej FiO2. Konieczne 
jest, aby użytkownik odpowiednio reagował na alarmy i przeprowadzał wymaganą konserwację w celu 
utrzymania prawidłowego zasadniczego działania urządzenia.
Stany awaryjne są wskazywane przez ikony wyświetlane na przednim panelu oraz sygnały dźwiękowe.

• O ile nie podano inaczej, alarmy wyłączą się automatycznie po skorygowaniu stanu awaryjnego.
• Przycisk WYCISZENIE wyciszy alarmy o niskim priorytecie na 2 minuty i alarmy o średnim 

priorytecie - na 20 sekund (z wyjątkiem alarmu zablokowanego przewodu, który można wyciszyć 
tylko na 5 lub mniej sekund podczas resetowania alarmu). Alarmów usterek ogólnych nie można 
wyciszyć. 

• Przepływ gazu trwa podczas stanów alarmowych - z wyjątkiem, gdy ciśnienie podawanego  
O2 w postaci gazu jest poza podanym zakresem.

• Pomarańczowa dioda LED powyżej przycisku wyciszenia wskazuje, że wyciszono jeden lub 
więcej alarmów.

PRIORYTETY DŹWIĘKÓW ALARMOWYCH
• Alarmy o ŚREDNIM PRIORYTECIE wymagają natychmiastowej uwagi i składają się  

z szybkich przerywanych dźwięków (szybki trzykrotny sygnał dźwiękowy). 
• Alarmy o NISKIM PRIORYTECIE wymagają uwagi w najbliższym możliwym czasie i składają 

się z przerywanych dźwięków emitowanych z niedużą częstością.
Oprócz alarmów o niskim i średnim priorytecie urządzenie Precision Flow® Hi-VNI emituje także 
następujące sygnały dźwiękowe:

• pojedynczy cichy dźwięk, kiedy urządzenie przechodzi z trybu pracy w tryb gotowości
• pojedynczy wysoki sygnał dźwiękowy podczas naciskania pokrętła regulacji ustawień
• niski brzęczący dźwięk podczas próby zmiany ustawienia, którego nie można zmienić,  

lub kiedy stany alarmowe nie pozwalają na uruchomienie trybu pracy
• pięć wolno powtarzających się pojedynczych sygnałów dźwiękowych w trakcie testowania 

urządzenia do obiegu wody podczas uruchamiania trybu pracy. 

Wyświetlana wartość PRZEPŁYWU w litrach/min      Wyświetlana wartość % TLENU

Niski poziom 
naładowania lub  
ładowanie akumulatora 
(nie wskazuje wartości 
poziomu naładowania)
Brak lub uszkodzenie 
jednorazowego 
urządzenia do obiegu 
wody

Zainstalowana kaseta 
niskiego przepływu 
pary

Usterka kasety 
przepływu pary 
(wysokiego lub 
niskiego przepływu)

Zainstalowana kaseta 
wysokiego przepływu 
pary
Usterka doprowadzenia 
gazu

Zablokowany  
przewód

 
Brak wody

 
Usterka  
ogólna

Wyświetlacz TEMPERATURY

ll /min/min
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ALARMY USTEREK OGÓLNYCH: Uszkodzenia w systemach sterowania i pomiarów są przyczyną alarmu 
usterki ogólnej oznaczonego tą ikoną z towarzyszącym wskaźnikiem temperatury wyświetlającym cyfry z zakresu 50-
84 (kody błędu) oraz kreskami w miejscach wyświetlania wskaźników O2 i przepływu. Dopływ gazu zostaje przerwany 
podczas wyświetlania kodu błędu. Użytkownik musi monitorować przebieg terapii i reagować na alarmy usterek 
ogólnych. Patrz opis ikon alarmów dla określonych stanów alarmowych i powiązane informacje. Alarmów usterek 
ogólnych nie można wyciszyć przy pomocy przycisku wyciszania. W celu ich zresetowania należy najpierw odłączyć 
urządzenie od zasilania sieciowego, a następnie nacisnąć przycisk uruchomienia/gotowości. Z wyjątkiem wymiany 
czujnika O2, urządzenie musi być naprawiane przez autoryzowaną placówkę serwisową. Wymiana innych elementów 
składowych urządzenia poza autoryzowaną placówką serwisową może spowodować niedopuszczalne zagrożenie.

Rozdział 12  Alarmy

Alarmy techniczne - Tabela alarmów

Ikona alarmu Sygnał dźwię-
kowy

Wskazanie Przyczyna Działanie

Świeci się 
ikona usterki 
ogólnej i 
" - - " w miejscu 
wskaźnika  
przepływu 
(miga)

O średnim 
priorytecie
Nie można 
wyciszyć

Awaria czujnika 
lub systemu stero-
wania 

Uszkodzenie 
wewnętrznego 
elementu  
składowego 

Sprawdzić doprowadze-
nie gazu. Jeśli nie można 
usunąć usterki, należy 
odłączyć pacjenta. Odłą-
czyć od zasilania siecio-
wego, nacisnąć przycisk 
uruchomienia/gotowości 
i przytrzymać przez 3 
sekundy, aby wyłączyć 
alarm, a następnie wysłać 
urządzenie do serwisu.

Świeci się ikona 
usterki ogólnej i 
" - - " w miejscu 
wskaźnika  
przepływu 
(miga)

O średnim 
priorytecie
Nie można 
wyciszyć

Nie można  
uzyskać  
pożądanego  
przepływu

Niewystarczające 
ciśnienie zasila-
nia dla pożądanej 
prędkości prze-
pływu

Zwiększyć ciśnienie
zasilania

Świeci się ikona 
usterki ogólnej  
i " - - " w miejscu 
wskaźnika O2 
(miga)

O średnim 
priorytecie
Nie można 
wyciszyć

Awaria czujnika O2 Wyczerpany lub 
wadliwy czujnik 
O2

Odłączyć od zasilania 
sieciowego, nacisnąć 
przycisk uruchomienia/
gotowości i przytrzymać 
przez 3 sekundy, aby 
wyłączyć alarm. Wymie-
nić czujnik O2. Ponownie 
uruchomić urządzenie.

Świeci się ikona uster-
ki ogólnej i " - - "  
w miejscu  
wskaźnika O2 
(miga)

O średnim 
priorytecie
Nie można 
wyciszyć

Nie można utrzy-
mać pożądanego 
% tlenu

Zakłócenia  
w dopływie tlenu, 
przepływie lub 
ciśnieniu

Sprawdzić system  
doprowadzania tlenu 
pod kątem obecności 
gazu i ciśnienia

Zablokowany 
przewód 
(miga) 

O średnim 
priorytecie
Wyłącza się 
tylko podczas 
krótkiego 
okresu reseto-
wania

Wysokie ciśnienie 
powrotne

Zablokowana lub 
zagięta kaniula/
rurka doprowadza-
jąca, niewłaściwa 
kaniula dla danej 
prędkości przepły-
wu lub nieprawi-
dłowo osadzony 
DPC

Usunąć blokadę,  
sprawdzić rodzaj  
kaniuli,ponownie  
zamontować DPC 

Brak wody O średnim 
priorytecie

Brak wody w 
jednorazowym 
urządzeniu 
przepływu. Trwa 
przepływ gazu bez 
ogrzewania lub 
cyrkulacji wody.

Pusty zbiornik 
ze sterylną wodą 
lub zablokowany 
przewód dopływu.

Wymienić worek z wodą 
lub wyprostować prze-
wód dopływu. Ponownie 
uruchomić urządzenie. 
Jeśli alarm się nie 
wyłączy, należy odłączyć 
pacjenta od urządzenia. 
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Ikona alarmu Sygnał 
dźwiękowy

Wskazanie Przyczyna Działanie

Jednorazowe 
urządzenie do obiegu 
wody (miga)

O średnim  
priorytecie

Jednorazowe 
urządzenie do 
obiegu wody jest 
uszkodzone lub 
nie może być 
znalezione. Nie 
można uruchomić 
urządzenia.

Uszkodzone, 
niewłaściwie 
osadzone lub 
zamontowane 
jednorazowe 
urządzenie do 
obiegu wody. 

Wyjąć obecnie zamontowa-
ne jednorazowe urządzenie 
do obiegu wody, przełączyć 
urządzenie na tryb gotowo-
ści, a następnie wyjąć i wy-
mienić jednorazowy układ 
pacjenta w celu zreseto-
wania detektora. Ponownie 
uruchomić urządzenie.

Ładowanie
akumulatora
(ciągłe)

Brak Wewnętrzny akumulator rezerwowy nie jest w pełni naładowany. 
Urządzenie nie będzie działało przez cały czas znamionowy przy 
zasilaniu z akumulatora w przypadku awarii zasilania sieciowego. 
Nie jest konieczne podjęcie żadnych działań. 

Ładowanie 
(miga)

O średnim 
priorytecie

Urządzenie działa w 
trybie zasilania AKU-
MULATOROWEGO. 
Trwa przepływ i 
mieszanie gazu 
bez ogrzewania lub 
cyrkulacji wody.

Zasilanie  
sieciowe  
zostało  
odłączone

Ponownie podłączyć  
zasilanie sieciowe.

Uszkodzona kaseta
 

O średnim 
priorytecie

Nie znaleziono 
kasety i/lub 
DPC. Nie można 
uruchomić  
urządzenia.

Tryb PRACY: 
nie znaleziono 
uszkodzonego 
czujnika ani 
kasety.

Odłączyć pacjenta. Wyjąć 
jednorazowy układ pacjenta. 
Sprawdzić, czy kaseta 
została prawidłowo zamon-
towana. Sprawdzić, czy 
okienka czujników są czyste. 

O niskim 
priorytecie

Pęcherzyki gazu 
w obiegu wody. 
Urządzenie nadal 
działa.

Nadmierna 
dyfuzja gazu 
przez włókna 
kasety.

Odłączyć pacjenta. Uruchomić 
tryb gotowości urządzenia. 
Wymienić jednorazowy układ 
pacjenta, w tym obieg wody, 
kasetę i rurkę doprowadzającą.

Brak Nie znaleziono 
kasety i/lub DPC. 

Tryb  
GOTOWOŚCI: 
brak kasety.

Wyjąć jednorazowy układ 
pacjenta. Sprawdzić, czy 
kaseta została prawidłowo 
zamontowana. 

Rodzaj  
kasety

Brak Wskazuje rodzaj zamontowanej kasety (wysokiego lub niskiego 
przepływu). Nie jest to alarm.

Doprowadzenie gazu 
(miga)
Doprowadzenie gazu 
(ciągłe wyświetlanie 
i migający wskaźnik 
cyfrowy prędkości 
przepływu)

O średnim 
priorytecie

Ciśnienie dostar-
czanego gazu poza 
zakresem 4-85 psi 
(28-586 kPa). Nie 
można uruchomić 
urządzenia.

Doprowadzenie 
gazu jest odłą-
czone lub gaz 
się wyczerpał.

Sprawdzić doprowadzenie 
gazu i w razie konieczności 
usunąć usterkę.

O średnim 
priorytecie

Obecne dopro-
wadzenie gazu 
nie może zapew-
nić wybranego 
przepływu.

Za niskie ciśnie-
nie wlotowe 
gazu dla 
wybranej 
prędkości 
przepływu.

Zwiększyć ciśnienie gazu 
lub zmniejszyć ustawienie 
przepływu.

Rozdział 12  Alarmy
Inne alarmy - Tabela alarmów
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Ikona alarmu Sygnał 
dźwięko-

wy

Wskazanie Przyczyna Działanie

Świeci się ikona  
ogólnej usterki i " - - " 
w miejscu wskaźnika 
temperatury (miga)

O średnim 
priorytecie
Nie można 
wyciszyć

Wartość tem-
peratury poza 
zakresem. 

Przegrzanie lub 
awaria czujnika 
temperatury. 

Usterka nie może być 
usunięta przez użytkownika: 
należy odłączyć pacjenta. 
Odłączyć od zasilania 
sieciowego, nacisnąć 
przycisk uruchomienia/go-
towości i przytrzymać przez 
3 sekundy, aby wyłączyć 
alarm, a następnie wysłać 
urządzenie do serwisu.

Migający wskaźnik 
cyfrowy temperatury 

O średnim 
priorytecie

Temperatura 2° 
> temperatura 
zadana

Użytkownik 
wprowadził 
znacznie niższą 
temperaturę 
zadaną niż 
uprzednio.

Wyłączyć alarm i  
poczekać, aż nastąpi  
spadek temperatury. 

Temperatura 2° 
< temperatura 
zadana

Bardzo niska 
temperatura 
wody po wymia-
nie worka.

Wyłączyć alarm i poczekać, 
aż nastąpi wzrost tempe-
ratury. 

Rozdział 12  Alarmy
Inne alarmy - Tabela alarmów
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Rozdział 13 Wyłączanie
13-1.  Zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk uruchomienia/gotowości, a następnie przytrzymać 

go przez 2 sekundy. Urządzenie wejdzie w tryb gotowości.
13-2. Zamknąć rurkę dopływu wody przy pomocy zacisku.
13-3.  Otworzyć klapkę na zawiasach, wyjąć jednorazowe urządzenie do obiegu wody z kasetą 

przepływu pary i przyłączoną rurką doprowadzającą, wysuwając je do góry ze stacji dokującej.
13-4. Usunąć wszystkie elementy jednorazowe zgodnie z wytycznymi szpitala. 
13-5.  Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
Uwaga: Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie ma przełącznika WŁ./WYŁ. Podłączyć urządzenie do 
gniazda ściennego, aby akumulator pozostawał całkowicie naładowany.

Rozdział 14  Konserwacja okresowa
14.a  Wewnętrzny akumulator rezerwowy powinien być wymieniany co dwa lata. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji należy skontaktować się z firmą Vapotherm.
14.b Czujnik tlenu
Czujnik tlenu (nr katalogowy: 3003011) należy wymieniać co roku. Dostęp do czujnika można uzyskać 
zdejmując tylny panel urządzenia, a użytkownik lub inżynier biomedyczny może go wymienić w ciągu 
paru minut. Należy używać wyłącznie licencjonowanych części Vapotherm.

W celu wymiany czujnika tlenu:
1. Wykręcić trzy (3) wkręty mocujące z panela dostępu. 
 Odciągnąć panel od urządzenia.
2. Odłączyć złącze przewodu: chwycić szczypcami i 
 pociągnąć prosto do tyłu.
3.  Wykręcić korpus czujnika z jego obudowy. Włożyć nowy  

czujnik i przykręcić.
4.  Podłączyć przewód i założyć osłonę. Upewnić się, że nie  

doszło do przyszczypnięcia przewodów podczas zakładania 
osłony. Nie dokręcać nadmiernie wkrętów.

5.  Nakleić naklejkę wskazującą datę następnej wymiany lub 
zapisać datę niezmywalnym pisakiem.

PRZESTROGA: Nawet całkowicie naładowany akumulator utraci swój ładunek w ciągu 
kilku tygodni, jeśli urządzenie nie jest podłączone do źródła prądu zmiennego.  Zaleca 
się podłączanie urządzenia do zasilania sieciowego przez co najmniej 2 godziny raz w 
miesiącu w celu utrzymania ładunku akumulatora.

PRZESTROGA: Czujnik powinien być tylko dokręcany ręcznie.  
Nie należy używać narzędzi.

Panel dostępu do czujnika tlenu
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PRZESTROGA: Nie stosować organicznych rozpuszczalników ani ściernych środków 
czyszczących. Roztwory podchlorynu sodu uwalniają toksyczne gazy, jak np. chloryn, 
w przypadku ich zakwaszenia lub podgrzania. Reakcja z amoniakiem lub substancjami 
wytwarzającymi amoniak może prowadzić do wytworzenia chloramin, które są także toksyczne 
i mają potencjał wybuchowy. Nie narażać powierzchni płyty grzejnej urządzenia Precision Flow® 
Hi-VNI na działanie skoncentrowanych roztworów chlorynu (podchlorynu sodu) przez długi okres 
czasu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki metalicznej na powierzchni płyty.
  Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie będzie prawidłowo działało, jeśli nie będzie 

poddawane odpowiedniemu czyszczeniu zatwierdzonymi środkami czyszczącymi.

Rozdział 14 Konserwacja okresowa
14.c Filtry i odwadniacze wlotowe gazu
Filtry wlotowe gazu (nr katalogowy: 3003034) należy wymieniać co 6 miesięcy. Aby uzyskać 
informacje dotyczące zamawiania, należy skontaktować się z firmą Vapotherm.
14.d Bezpieczniki
Dwa bezpieczniki sieciowe ( dwa GMA - 3A F250 V, 5 x 20 mm) znajdują się obok gniazda zasilania. 
Przed wymianą bezpieczników upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. W celu 
uzyskania dostępu do bezpieczników podważyć klapkę skrzynki bezpieczników przy pomocy małego, 
płaskiego śrubokręta.

UWAGA: Zestawy do zapobiegawczej konserwacji Vapotherm zawierają wszystkie części wymagane 
do rutynowej konserwacji przeprowadzanej co roku (zestaw P/N 3100904) i co dwa lata (P/N 
3100906).

Rozdział 15  Czyszczenie i dezynfekcja
Cały układ pacjenta jest przeznaczony do jednorazowego użytku i jego odkażanie nie jest wymagane. 
Urządzenie główne, w tym stację dokującą dla jednorazowego urządzenia do obiegu wody, należy 
przecierać chusteczkami Super Sani-Cloth®. W czasie czyszczenia i odkażania urządzenie Precision 
Flow® Hi-VNI powinno być odłączone od zasilania. Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI należy 
poddawać czyszczeniu i odkażaniu w przerwach w użyciu między pacjentami. Należy wykonać 
następujące czynności w celu zapewnienia czystego i odkażonego urządzenia:

• Przetrzeć urządzenie główne chusteczką Super Sani-Cloth®.
• Sprawdzić pod kątem widocznych zabrudzeń. W przypadku zauważenia widocznych 

zabrudzeń należy użyć szczotki (np. szczotki Spectrum M16) w celu ich usunięcia.
• Zwilżyć urządzenie główne jeszcze jedną chusteczką Super Sani-Cloth®. Pozostawić mokrą 

powierzchnię przez co najmniej sześć minut. W razie potrzeby należy użyć dodatkowych 
chusteczek Super Sani-Cloth®.

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI należy czyścić i odkażać chusteczkami Super Sani-Cloth®. 
Ponadto można używać następujących środków, jeśli jest to wymagane przez procedury szpitalne:  
70-90% alkohol izopropylowy, 2% roztwór do czyszczenia na bazie chloru (podchloryn sodu), 6% 
(maks.) roztwór do czyszczenia na bazie wody utlenionej, Caviwipes TM, AF3 Germicidal, Incidin® 
OxyWipe, Bacillol®, 30 chusteczek, chusteczki nasączone alkoholem Clinell® lub odkażające 
chusteczki-ściereczki Tuffie®.

UWAGA:  Przezroczyste porty czujników w stacji dokującej muszą być czyste. Rysunek stacji 
dokującej ze strzałkami wskazującymi lokalizację portów czujników można znaleźć w rozdziale 
4. Sprawdzić wizualnie bezbarwne wykończenie portów czujników w celu potwierdzenia, że 
czyszczenie było skuteczne. Urządzenie nie będzie działało, jeśli czujniki nie będą otrzymywały 
wyraźnego sygnału. 
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Rozdział 16  Dane techniczne

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

 Wymiary:
  Wysokość 11,5” (300 mm), szerokość 8” (200 mm), głębokość 7” (180 mm), wyłączając zacisk do 

licencjonowanego stojaka do kroplówek na kółkach Vapotherm i filtry wlotowe gazu.

 Masa:
 10,6 funtów (4,81 kg) bez jednorazowego układu pacjenta.
  Objętość krążącej wody: w przybliżeniu 400 ml, w tym w rurce doprowadzającej i kasecie 

przepływu pary.

 Zamocowanie:
  Montowany z tyłu zacisk pasuje do licencjonowanych stojaków do kroplówek na kółkach 

Vapotherm  
o średnicy do 1,5” (38 mm).

 Podłączenia gazu:
 Standardowe niewymienne złącza do powietrza i tlenu klasy medycznej. 

BEZPIECZNIKI: (2 szt.) GMA 3A F250 V 5mm x 20mm

WYMOGI SYSTEMOWE

 Zasilanie:
 100-240 VAC, 50-60Hz, < 350VA podczas podgrzewania, około 80 VA w stanie stałym. 
 (zależy od prędkości przepływu i temperatury).

 Zasilanie pomocnicze:
 Niklowo-metalowo-wodorkowy zestaw akumulatorowy 4,8 V.

 Doprowadzany gaz:
 Powietrze i tlen klasy medycznej o ciśnieniu wlotowym w zakresie 4-85 psi (28-586 KPa).

  UWAGA: Pełny zakres przepływu i stężenia tlenu jest dostępny wyłącznie w przypadku 
stosowania dwóch gazów z ciśnieniem wlotowym wynoszącym co najmniej 40 psa (276 kPa). 
Urządzenie jest kalibrowane przez firmę Vapotherm przy użyciu 100% O2

 Woda:
 Sterylna woda do inhalacji w wypełnionym, hermetycznie zamkniętym pojemniku.

  Zalecany odstęp między wymianami wody w zależności od prędkości przepływu i przy pracy w 
temperaturze 37°C.

Prędkość przepływu Średnie zużycie wody  
na dzień

Zalecany odstęp 
między wymianami 

wody

1-10 l/min 650 ml 500 ml / 12 godz.

10-20 l/min 1300 ml 500 ml / 8 godz.

20-30 l/min 2000 ml 1000 ml / 12 godz.

30-40 l/min 2600 ml 1000 ml / 8 godz.
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WYDAJNOŚĆ

 Temperatura:
 Zakres- 33-39°C na wylocie z rurki doprowadzającej, nastawna
 Wahania- 1°C
 Dokładność- ± 2°C

 Czas podgrzewania:
 ± 2°C przy temperaturze zadanej 33°C < 5 stopni (w temperaturze otoczenia wynoszącej 23°C)

  UWAGA: Wymagany czas podgrzewania zależy od zadanej temperatury, prędkości przepływu 
i temperatury otoczenia. Możliwe jest, że z powodu różnic systemowych nie będzie możliwe 
uzyskanie wszystkich kombinacji temperatur i prędkości przepływu, w szczególności przy 
ustawieniach wyższych wartości.

 Nawilżenie: 
 Maksymalnie 12 mg/l

 Stężenie tlenu: 
 Zakres- 21-100% O2

 Dokładność- ± 2°C
 Wahania- 1°C

  UWAGA: Przy prędkościach przepływu poniżej 3 l/min i mieszance o zawartości 22% i 23% 
tlenu, ilość dostarczanego tlenu wynosi 21%. Przy prędkościach przepływu poniżej 3 l/min  
i mieszance o zawartości 98% i 99% tlenu, ilość dostarczanego tlenu wynosi 100%.

Rozdział 16  Dane techniczne
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WYDAJNOŚĆ 
 Wahania prędkości przepływu:

 Dokładność- ± 10% lub 0,5 l/min, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa

NORMY
 Spełnia wymogi następujących norm: 
 IEC 60601-1
 IEC 60601-1-2:2014
 UL60601-1
 CSA C.22.2/No. 60601.1
 AS/NZS 3200.1.2 
 EN60601-1
 ISO/IEC 80601-2-74
 ISO 11195 
 ISTA-2A

ŚRODOWISKOWE
 Użytkowanie
 Temperatura otoczenia: 18-30°C
 Wilgotność względna otoczenia: 20-90% RH bez skraplania
 Ciśnienie otoczenia: 86-108 kPa - nie używać w warunkach hiperbarycznych 
 Wysokość: maks. 1948 m (6392 stóp)

 Przechowywanie i wysyłka
 Temperatura otoczenia: -10 - +50°C 
 Wilgotność względna otoczenia: 20-90% RH

ZAKRESY AKUSTYCZNEGO CIŚNIENIA ALARMÓW
 Alarm o średnim priorytecie
 47 dB na podstawie pomiaru w odległości 1 m od urządzenia

 Alarm o średnim priorytecie
 45 dB na podstawie pomiaru odległości 1 m od urządzenia

OCZEKIWANA TRWAŁOŚĆ
 Oczekiwana trwałość urządzenia Precision Flow® Hi-VNI wynosi 5 lat przy standardowym 

użytkowaniu przez około 150 dni na rok. Faktyczna trwałość urządzenia będzie różna, w 
zależności od tego, czy urządzenie jest zwykle użytkowane przez więcej niż 150 dni na rok, 
jakości używanego gazu, czyszczenia właściwymi środkami, obsługi zgodnie z Instrukcją 
użytkowania i ostrzeżeniami oraz terminowego przeprowadzania rutynowych czynności 
konserwacyjnych. Częstsze użytkowanie, używanie zanieczyszczonego lub mokrego gazu lub 
stosowanie organicznych lub ściernych środków czyszczących spowoduje skrócenie czasu 
trwałości urządzenia.

Kaseta przepływu pary Zakres Wahania

Niskiego przepływu 1-8 l/min 0,5 l/min

Wysokiego przepływu 5-40 l/min 1,0 l/min
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Załącznik  

Kaniule ProSoft

Rozmiar Nr kat. Przepływ maks. Robocze natężenia przepływu

Dla dorosłych, długa ProSoft-XL 40
5–40 l/min 

(wkład wysokoprzepływowy)
Dla dorosłych ProSoft-ADULT 40

Dla dzieci/dorosłych, mała ProSoft-PED-AS 40

Dla dzieci, mała ProSoft-PED-S 20
1–20 l/min 

(wkład wysokoprzepływowy 5–20 l/min; 
Wkład niskoprzepływowy 1–8 l/min)

Średnia, niemowlęca ProSoft-INT-INF 8

1–8 l/min 
(wkład niskoprzepływowy

Niemowlęca ProSoft-INF 8

Dla wcześniaków ProSoft- PRE 8

Noworodkowa ProSoft-NEO 8

Standardowa kaniula

Rozmiar Nr katalogowy Średn. zewn. widełek (mm) Maks. przepływ

Dla wcześniaków MN1100A 1,5 8

Dla noworodków MN1100B 1,5 8

Dla niemowląt MI1300 1,9 8

Dla niemowląt, średnia MI1300B 1,9 8

Kaniula SOLO SOLO1300 1,9 8

Dla dzieci, mała MPS1500 1,9 20

Dla dzieci/dorosłych, mała MP1500 2,7 40

Dla dorosłych (podstawowa) MA1700 4,8 40

Charakterystyka dźwięku

Rodzaj dźwięku Fo 
(Hz)

Liczba 
impulsów 
na serię

Częstość 
impulsów 

(ms)

Czas trwania 
impulsu (ms)

Odstęp(y) 
między 
seriami

Średni priorytet 660 3 200 200 2,5

Niski priorytet 660 2 200 200 22

Zmiana między trybami pracy/
gotowości

440 1 - 30 -

Naciśnięcie pokrętła enkodera 880 1 - 30 -

Błąd interfejsu użytkownika 220 1 - 100 -

Autotest 660 5 1000 50 -

Wykrywanie DWP 660 1 - 100 0,9
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Tryby pracy oprogramowania

Schemat przedstawia tryby pracy urządzenia.
 •  Bezpośrednio po podłączeniu do zasilania sieciowego wykonywany jest test POST (Power-On 

Self-Test, autotest przy włączeniu) w celu weryfikacji prawidłowego działania podsystemów, 
czujników i elementów wykonawczych urządzenia Precision Flow® Hi-VNI.

 •  Po pomyślnym ukończeniu testu POST urządzenie przechodzi w tryb GOTOWOŚCI, chyba że 
test nie zakończył się powodzeniem, kiedy to system emituje alarmy, przechodzi w tryb BŁĘDU  
i nie może być uruchomione.

 •  Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI przechodzi w tryb PRACY z trybu GOTOWOŚCI po 
naciśnięciu przycisku URUCHOMIENIA/GOTOWOŚCI. Rozpoczyna się normalne działanie 
urządzenia. Uruchamiane są pompa oraz system grzejny i dozowania przepływu gazu. Czujniki 
i alarmy są aktywne oraz można ustawić przepływ, temperaturę i % tlenu.

 •  Aby powrócić do trybu GOTOWOŚCI, należy ponownie nacisnąć przycisk URUCHOMIENIA/
GOTOWOŚCI i przytrzymać go przez 2 sekundy.

 •  W przypadku wyłączenia zasilania sieciowego, kiedy urządzenie jest w trybie PRACY, przejdzie 
ono w tryb ZASILANIA AKUMULATOROWGO. Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, 
mieszanie i pomiary gazów trwają przez co najmniej 15 minut, ale woda nie krąży ani nie jest 
ogrzewana. Po rozładowaniu akumulatora urządzenie przechodzi w tryb WYŁĄCZENIA

 •  W przypadku odłączenia zasilania sieciowego w trybie GOTOWOŚCI, urządzenie przejdzie w 
tryb WYŁĄCZENIA

Wyświetlanie 
trybu błędu

Autotest przy 
włączeniu 

(Power on Self 
Test, POST)

Zasilanie?

Niepowodzenie 
testu POST

Tak
Tryb wyłączenia 

zasilania

Nie

Tryb gotowości

Pomyślne 
ukończenie testu 

POST

Kontrolowane 
odłączenie 
zasilania

Brak zasilania sieciowego i 
rozładowany akumulator

Zasilanie 
akumulatoroweBrak zasilania 

sieciowego

Nacisnąć 
przycisk 

uruchomienia/
gotowości

Nacisnąć 
dowolny przycisk 

lub pokrętło 
regulacji

Tryb pracy

Nie użyto 
przycisków ani 

pokrętła regulacji 
ustawień przez > 

5 min.

Nacisnąć  
i przytrzymać 

przycisk 
uruchomienia/

gotowości przez 
> 2 sek.

Tryb uśpienia

Brak zasilania 
sieciowego Kontrolowane 

odłączenie 
zasilania

Za chwilę 
nastąpi 
rozładowanie 
akumulatora
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Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. electromagnetic compatibility, EMC)
Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, typowym dla otoczenia 
szpitalnego lub gospodarczego.
Podczas testu odporności urządzenie Precision Flow® Hi-VNI zapewniało odpowiednie nawilżenie przy dużych prędkościach 
przepływu, podgrzewanie wody do poziomów fizjologicznych i odpowiednią FiO2.
OSTRZEŻENIA:
• Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i zewnętrzne anteny) nie powinny być 

używane w odległości bliższej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek elementu systemu Precision Flow® Hi-VNI, w tym przewodów wskazanych 
przez Vapotherm. W przeciwnym wypadku może dojść do obniżenia efektywności pracy urządzenia. 

• Należy unikać używania tego sprzętu bezpośrednio obok lub w układzie piętrowym z innym sprzętem, ponieważ może to skutkować nieprawidłowym 
działaniem. Jeśli jest to konieczne, ten, jak również inny sprzęt powinien być monitorowany w celu zweryfikowania, że działa prawidłowo.

• Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż te wskazane lub dostarczone przez producenta tego sprzętu może skutkować 
zwiększeniem emisji elektromagnetycznych lub zmniejszeniem odporności elektromagnetycznej tego urządzenia, a także jego nieprawidłowym 
działaniem.

Wskazówki i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest przeznaczone do użytku w poniżej określonym środowisku elektromagnetycznym.
Klient lub użytkownik urządzenia Precision Flow® Hi-VNI powinien się upewnić, że jest ono używane w takim środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne- wskazówki

Emisje fal radiowych 
CISPR 11

Grupa 1 Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI wykorzystuje energię fal radiowych wyłącznie w celu działania 
wewnętrznego. Z tego względu emisje fal radiowych są bardzo niskie i nie powinny powodować 
żadnych zakłóceń w pracy znajdującego się w pobliżu sprzętu.

Emisje fal radiowych 
CISPR 11

Klasa A Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI może być używane we wszystkich pomieszczeniach poza 
pomieszczeniami mieszkalnymi.

Ostrzeżenie: Ten sprzęt/system jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez personel medyczny. 
Ten sprzęt/system może powodować interferencję fal radiowych lub zakłócenia w pracy 
znajdującego się w pobliżu sprzętu. Może być konieczne zastosowanie środków zaradczych, takich 
jak zmiana orientacji lub przemieszczenie urządzenia Precision Flow® Hi-VNI, lub zastosowanie 
osłony w miejscu umieszczenia urządzenia.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

nd.

Wahania napięcia / emisje 
migotania 

nd.

Odporność elektromagnetyczna

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest przeznaczone do użytku w poniżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 
urządzenia Precision Flow® Hi-VNI powinien się upewnić, że jest ono używane w takim środowisku.

Test odporności Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne- wskazówki

Wyładowanie  
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

±8kV powietrze
±15kV styk

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wyłożone płytkami ceramicznymi. 
Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna 
wynosić co najmniej 30%.

Szybkozmienne zakłócenia 
przejściowe IEC 61000-4-4

±2kV dla linii zasilania
+/- 1 kV dla linii wejścia/wyjścia

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka sama, jak dla typowego otoczenia 
gospodarczego lub szpitalnego.

Skok napięcia 
IEC 61000-4-5

± 1 kV napięcie różnicowe
+/- 2kV napięcie względem ziemi

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka sama, jak dla typowego otoczenia 
gospodarczego lub szpitalnego.

Przysiady napięcia,  
krótkie rozłączenia  
i zmiany napięcia na 
liniach wejścia zasilania 
IEC 61000-4-11

>95% przysiad UT dla  
0,5 cyklu przy poziomie 
testowym <5% UT.
60% przysiad UT dla  
5 cyklów przy poziomie 
testowym 40% UT.
30% przysiad UT dla  
25 cyklów przy poziomie 
testowym 70% UT.

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka sama, jak dla typowego otoczenia 
gospodarczego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia Precision Flow® 
Hi-VNI potrzebuje ciągłego działania urządzenia w trakcie zakłóceń zasilania, poza 
poziomem działania zapewnianym przez akumulator, zaleca się, by urządzenie 
Precision Flow® Hi-VNI było zasilane z nieprzerywalnego źródła zasilania.

Częstotliwość zasilania 
(50/60 Hz) pola magnetyc-
znego IEC 61000-4-8

4 A/m Częstotliwości zasilania pól magnetycznych powinny być na poziomie 
charakterystycznym dla typowego otoczenia gospodarczego lub szpitalnego.

UWAGA:  UT to napięcie zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testowego.

Odporność elektromagnetyczna

Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest przeznaczone do użytku w poniżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 
urządzenia Precision Flow® Hi-VNI powinien się upewnić, że jest ono używane w takim środowisku.

Test odporności Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne- wskazówki

Przewodzone częstotliwości 
radiowe  
IEC 61000-4-6 

3 Vrms
6 Vrms dla IMS i amator-
skich pasm radiowych Urządzenie Precision Flow® Hi-VNI jest przeznaczone do użytku w środowisku 

elektromagnetycznym, typowym dla otoczenia szpitalnego lub gospodarczego.Wypromieniowane 
częstotliwości radiowe 
IEC 61000-4-3

3 V/m
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem do komunikacji radiowej a urządzeniem Precision Flow® Hi-VNI

Maksymalna moc 
wyjściowa (Waty)

Odległość (m) 150kHz do 80MHz
D=(3,5/V1)(√P)

Odległość (m) 80 do 800MHz
D=(3,5/E1)(√P)

Odległość (m) 800MHz do 2,5GHz
D=(7/E1)(√P)

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33

Gwarancja

Firma Vapotherm w sposób wyraźny gwarantuje, że przez okres jednego (1) roku od daty wysyłki urządzenia Precision 
Flow® Hi-VNI przez firmę Vapotherm do pierwotnego nabywcy urządzenia („Klient”) będzie ono spełniało wszystkie wymogi 
techniczne określone w stosownych oficjalnych instrukcjach obsługi dołączonych do każdego urządzenia Precision Flow® 
Hi-VNI („Instrukcje”). Na mocy tej gwarancji jedynym środkiem naprawczym jest, według uznania firmy Vapotherm, albo 
zwrot pieniędzy, albo naprawa lub wymiana części bądź całego urządzenia Precision Flow® Hi-VNI, które jest uszkodzone, 
bez ponoszenia żadnych kosztów przez Klienta. Firma Vapotherm pokryje wszelkie opłaty związane z przesyłką wymaganą 
w celach wykonania naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części lub całego urządzenia Precision Flow® Hi-VNI w okresie 
obowiązywania gwarancji. Po tym okresie opłaty związane z przesyłką będą pokrywane przez Klienta. Klient będzie także 
odpowiedzialny za pokrycie kosztów naprawy. Gwarancja ta nie obejmuje żadnego jednorazowego elementu urządzenia 
Precision Flow® Hi-VNI, w tym bez ograniczeń jednorazowych układów pacjenta i węży dostarczanych razem z urządzeniem 
Precision Flow® Hi-VNI.
Niniejsza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli: (1) urządzenie Precision Flow® Hi-VNI nie będzie użytkowane lub 
serwisowane zgodnie z właściwymi Instrukcjami lub wszelkimi instrukcjami dotyczącymi konserwacji zapobiegawczej 
dostarczonymi razem z urządzeniem Precision Flow® Hi-VNI; lub (2) jeśli urządzenie Precision Flow® Hi-VNI zostanie otworzone 
lub naruszone bądź jeśli przeprowadzone zostaną lub podjęte zostaną próby naprawy lub serwisowania urządzenia Precision 
Flow® Hi-VNI przez jakąkolwiek inną osobę niż pracownik firmy Vapotherm lub autoryzowany punkt serwisowy Vapotherm. 
O ILE NIE OKREŚLONO TEGO WYRAŹNIE POWYŻEJ, FIRMA VAPOTHERM NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY, 
DOMNIEMANY, USTAWOWY LUB W INNY SPOSÓB PRODUKTÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW DOSTARCZONYCH 
PRZEZ VAPOTHERM I NINIEJSZYM NIE UDZIELA W SPOSÓB WYRAŹNY ŻADNYCH INNYCH FORM GWARANCJI, W TYM 
BEZ OGRANICZEŃ ŻADNYCH GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZA 
GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE ZAPEWNIONE NA MOCY PRAWA.

AJW Technology Consulting GmbH

Königsallee 106

40215 Düsseldorf

Germany

Phone: +49 (0) 211 3013 2232

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy skontaktować się z:
 Vapotherm Inc. 
 100 Domain Drive 
 Exeter, NH 03833
 USA
 Nr telefonu: 603-658-0011
 Faks: 603-658-0181
 www.vapotherm.com

Może podlegać ochronie patentowej
www.vapotherm.com/patents

Nr telefonu do pomocy technicznej
Krajowy: 855-557-8276
Międzynarodowy: 603-658-5121
TS@Vtherm.com

Załącznik
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