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Precision Flow® Coletul conține:
Dispozitivul Precision Flow®
Instrucțiuni de utilizare (USB)
Ghid de referință rapidă
Cablu de alimentare
Senzor de O2
Filtre de particule la gura de admisie de aer și oxigen, cu conectori
NUMAI SUA - Furtunuri de aer și oxigen
Etichetă pentru configurare rapidă (Numai în țările în care se vorbește
limba engleză)
Clemă tub de alimentare
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Simboluri

Atenție: consultați
manualul

Utilizare la un
singur pacient

Curent alternativ

Împământare

Suprimare sonor
alarme

Nu acoperiți

Rulare/oprire

Tip BF
Clasa 1

Protecție
anti-picurare

Vapotherm Inc. a declarat că acest produs respectă Directiva Consiliului European 93/42/CEE
referitoare la dispozitivele medicale, dacă este utilizat conform instrucțiunilor prevăzute în
manualul de utilizare.
Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie
aruncate ca deșeuri municipale nesortate și trebuie colectate separat. Vă rugăm să contactați un
reprezentant autorizat al producătorului pentru informații referitoare la scoaterea din funcțiune
a echipamentelor dvs.
Unele accesorii Vapotherm conțin DEHP [Di-(2-etilexil) ftalat], care este plastifiantul folosit
cel mai frecvent pentru a conferi mai multă flexibilitate tuburilor medicale. Tuburile medicale
au rolul de a transporta gazele medicale de respirat și nu de a depozita substanțele
care au proprietăți de extragere a substanțelor chimice. Comisia Europeană a emis
următoarea declarație:
„Comitetul Științific pentru Riscuri Noi și Viitoare asupra Sănătății” (SCENIHR) a evaluat
expunerea la DEHP pentru populația generală și pacienți în timpul procedurilor medicale. În
unele situații, expunerea este semnificativă și depășește dozele toxice observate în studiile pe
animale. Există un motiv de îngrijorare pentru băieții născuți prematur, pentru care expunerea
la DEHP poate fi temporar mai mare decât doza care induce toxicitate reproductivă în studiile
pe animale. Până acum, nu există dovezi științifice concludente că expunerea la DEHP prin
tratamente medicale are efecte nocive asupra oamenilor. Totuși, este recunoscut faptul că,
în special expunerea posibil ridicată în timpul tratamentelor medicale ar putea reprezenta
o preocupare, chiar și în absența unor dovezi clinice sau epidemiologice, pentru efecte
dăunătoare asupra oamenilor.” – SCENIHR 2008
Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să ia în considerare efectele asupra unui copil,
care ar putea să aibă loc în urma tratamentelor medicale respiratorii. Populația generală este
expusă la ftalați în fiecare zi din surse alimentare și prin inhalarea aerului. Gradul de expunere în
timpul tratamentului medical depinde în mare măsură de tratamentele medicale administrate
și de durata acestora.
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Secțiunea 1 Indicații, avertizări și atenționări
Indicații generale și contraindicații.
Principalele indicații:

Dispozitivul Precision Flow® este utilizat pentru a conferi umiditate caldă gazelor de respirat de la o sursă
externă, administrate unui nou-născut/bebeluș, copiilor și adulților aflați în spital, instituții clinice sau la
domiciliu. Acesta adaugă căldură și umiditate în amestecul medical de aer/oxigen și asigură integritatea
amestecului exact de aer/oxigen prin intermediul unui analizor de oxigen. Este posibil ca vitezele debitului să
fie de la 1 la 40 de litri pe minut prin canula nazală.
Contraindicații:
Generalități:
Precision Flow®: Nu se cunosc
Specific pentru canula nazală:
Pacienții cu obstrucții sau defecte nazale nu trebuie să folosească acest sistem.
Avertizări și atenționări
O avertizare indică faptul că este posibil să se producă o situație care să fie dăunătoare pentru pacient
sau utilizator.
O atenționare indică faptul că este posibil ca o condiție să ducă la avarierea echipamentului sau la
funcționarea defectuoasă a acestuia. O notă indică accentuarea unui aspect pentru ca funcționarea să fie
mai eficientă sau facilă.
Vă rugăm să vă rezervați timp pentru a vă familiariza cu avertizările, atenționările și notele din aceste
instrucțiuni. Acestea abordează considerente de siguranță, cerințe și regulamente speciale.
Utilizatorul acestui produs va fi singurul răspunzător pentru eventualele defecțiuni datorate acționării sau
întreținerii de către o persoană neinstruită de personalul Vapotherm sau cu ajutorul documentelor de
instruire oficiale.
Când manipulați o componentă a sistemului Precision Flow®, respectați întotdeauna îndrumările spitalului
referitoare la controlul infecțiilor, precum și măsurile de precauție standard. De asemenea, Vapotherm
recomandă utilizatorilor să urmărească publicațiile Centrelor pentru Controlul Bolilor (CDC - Centers for
Disease Control): Îndrumări pentru activitatea de întreținere a echipamentelor pentru terapie respiratorie și
Îndrumări pentru prevenirea pneumoniei nosocomiale.
Avertizări generale
Legislația federală (S.U.A.) restricționează vânzarea acestui produs către medici sau prin comanda acestora.
Acest dispozitiv trebuie utilizat NUMAI de către un operator instruit.
Acesta este un dispozitiv de umidificare, utilizat în general pentru a asigura fluxul continuu al gazelor de
respirat. Dispozitivul Precision Flow® nu este un ventilator și nu trebuie utilizat pentru susținerea vieții.
Oxigenul susține combustia; acest dispozitiv nu trebuie utilizat în apropierea sau în jurul flăcărilor deschise,
uleiului sau vaselinei sau substanțelor inflamabile.
Repararea dispozitivului trebuie efectuată numai de către tehnicieni calificați și autorizați pentru service.
Pentru a evita accidentele, nu încercați să reparați dispozitivul Precision Flow® când un pacient este conectat
la acesta.
În cazul în care dispozitivul este deteriorat sau nu funcționează corespunzător, acesta nu trebuie utilizat.
Contactați Vapotherm sau reprezentantul dvs. autorizat de Vapotherm.
Nu utilizați dispozitivul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
Dispozitivul nu trebuie pornit și lăsat nesupravegheat dacă nu este conectat la pacient.
Nu utilizați dispozitivul Precision Flow® în sau aproape de apă, în afară de apa sterilă care alimentează sistemul.
Nu utilizați sistemul Precision Flow® împreună cu alt sistem care are rolul de umidificare a gazelor de respirat
(ex.: schimbătoare de căldură și umiditate (HMES)).
Înainte de a utiliza dispozitivul Precision Flow®, acesta trebuie amplasat și fixat bine pe un suport cu role avizat
de Vapotherm, cu baza dispozitivului la maxim 40“ (102 cm) deasupra podelei, pentru a reduce riscul de
răsturnare.
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Secțiunea 1 Indicații, avertizări și atenționări
Asigurați-vă că toate conexiunile circuitului de unică folosință pentru pacienți au fost bine fixate.
Cartușul pentru transferul de vapori, conducta de apă de unică folosință și tubul de alimentare sunt etichetate cu
textul numai pentru un singur pacient și trebuie înlocuite după 30 de zile de utilizare la un singur pacient: nu
încercați să sterilizați sau să refolosiți și respectați toate regulamentele locale și federale referitoare la eliminarea
produsului. În afara SUA, se vor respecta regulamentele naționale sau internaționale.
Neutilizarea unei surse de alimentare cu apă sterilă sau cu gaze curate poate crește riscul de contaminare cu bacterii.
• Folosiți tehnica aseptică.
• Sursa de alimentare cu gaze trebuie să conțină gaze medicale uscate și curate, pentru a preveni
accidentarea pacientului și deteriorarea sistemului Precision Flow®
Precision Flow® nu este un dispozitiv de presiune respiratorie pozitivă continuă (CPAP). Nu există comenzi
pentru a livra sau monitoriza presiunea respiratorie. Precision Flow® nu trebuie utilizat pentru a livra presiune într-un
sistem închis.
Nu conectați niciodată dispozitivul la un pacient înainte ca acesta să fi atins o temperatură de cel puțin 33°C. Lăsați
dispozitivul să se încălzească pentru a purja condensul și a împiedica disconfortul pacientului datorită gazelor reci sau
parțial umidificate.
Este necesară monitorizarea suplimentară a pacientului, dacă dispozitivul Precision Flow® este utilizat pentru a asigura
oxigen suplimentar.
Dispozitivul Precision Flow® nu este compatibil cu aparatura de RMN.
Dispozitivul este dotat cu cablu de alimentare pentru uz spitalicesc. Nu folosiți alt tip de cablu. Nu folosiți cabluri
prelungitoare. Pentru o împământare eficientă, cablul trebuie conectat la o priză echivalentă, marcată „Hospital
Grade”(uz spitalicesc) sau „Hospital Only”(numai pentru spitale). Dacă aveți dubii cu privire la conexiunea de
împământare, nu utilizați dispozitivul.
Echipamentele electrice medicale necesită măsuri de precauție speciale cu privire la radiațiile electromagnetice.
Echipamentele portabile și mobile de comunicare RF pot afecta aparatura medicală și nu trebuie utilizate în apropierea
dispozitivului Precision Flow®.
Bateria de rezervă este destinată numai pentru uz temporar, când a fost întreruptă alimentarea cu c.a. a dispozitivului.
După ce bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va funcționa și debitul de gaze către pacient se va opri. Nu
există alarme sau indicatoare pe ecran după ce bateria s-a descărcat. Bateria nu trebuie folosită pentru transportul
pacienților.
Atenționări generale
Citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de acționa sistemul.
Prindeți cu o clamă sursa de alimentarecu apă când nu este utilizată, inclusiv în modul Standby (în așteptare), pentru
a împiedica avarierea prin pătrunderea apei.
Tehnicile sterile aseptice (inclusiv spălarea mâinilor și evitarea atingerii punctelor de conectare) și măsurile de
precauție standard trebuie respectate întotdeauna când manipulați echipamentele medicale. Măsurile de precauție
standard trebuie respectate întotdeauna când se intră în contact cu pacienții
Nu acoperiți dispozitivul; blocarea orificiilor de ventilare poate defecta dispozitivul.
Nu:
• Scufundați dispozitivul Precision Flow® în apă.
• Sterilizați dispozitivul Precision Flow® cu aburi sau gaze.
• Ștergeți cu înălbitor.
Se recomandă pungi sterile flexibile cu apă. Dacă folosiți recipiente rigide sau semi-rigide, trebuie să utilizați un
adaptor aprobat de Vapotherm.
NOTĂ: Dispozitivul Precision Flow® poate fi acționat cu performanță limitată la presiuni de admisie a gazelor de cel
puțin 4 psi (28 kPa). Cu toate acestea, pentru gama completă specificată de debite de gaze și procente de oxigen,
ambele presiuni de admisie a gazelor trebuie să fie de 40 psi (276 kPa) sau peste. Dispozitivul Precision Flow® nu a
fost testat pentru utilizare în transportul pe teren. Când se utilizează cu echipamente auxiliare aprobate, dispozitivul
Precision Flow® poate fi folosit pentru a transfera pacienți în cadrul spitalului.
3001002 Rev. R
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Secțiunea 2 Prezentare generală
Dispozitivul Precision Flow® este un sistem pentru terapie respiratorie umidificată cu debit mare prin canula
nazală. Acesta încorporează tehnologia Vapotherm de umidificare a miezului, cu un mixer electronic și
regulator de debit. Traseele de apă și gaze sunt încorporate într-un circuit demontabil de unică folosință
pentru pacienți.

Caracteristici
• Circuitul pentru pacienți este detașabil și de unică folosință:
nu este necesară dezinfectarea
• Timpul mort minim între pacienți: mai puțin de cinci minute
pentru a schimba componentele de unică folosință
• Mixer încorporat de oxigen/aer
• Contoare de debit și regulatoare electronice încorporate
• Auto-testare și auto-calibrare
• Bateria de rezervă internă menține debitul și procentul
de oxigen timp de cel puțin 15 minute, în cazul în care se
întrerupe alimentarea cu c.a. Bateria se reîncarcă în 2 ore.
• Auto-calibrare și auto-monitorizare a tuturor
senzorilor interni
• Un singur buton pornește și oprește dispozitivul
• Procentul pentru temperatură, debit și oxigen este ajustat
cu ajutorul unui buton de reglaj cu o singură setare, care
se află pe panoul frontal
• Toate valorile și alarmele sunt afișate într-un singur panou
mare cu coduri de culori
• Interval debite 1-40 lpm
• Procentul de oxigen este complet ajustabil de la 21 la 100%
când se folosesc două surse de gaze la 40 psi (276 kPa)
• Intervalul pentru presiuni de admisie a gazelor este 4-85 psi
(28-586 kPa)
• Funcționare cu un singur gaz - dispozitivul Precision Flow®
Precision Flow®
detectează presiunea de admisie a gazului și mixează
debitul în funcție de cererea necesară și sursa de alimentare
disponibilă. Presiunea de alimentare stabilește debitul de FiO2 și de alimentare; dacă cererea
depășește cantitatea alimentată, se declanșează o alarmă
• La presiuni scăzute de admisie a gazelor, setările pentru viteza maximă a debitului și pentru procentul
de oxigen sunt reduse în mod automat pentru a se potrivi presiunii de admisie
• Depistează în mod automat tipul de cartuș: setarea pentru debitul maxim este redusă în mod automat
dacă este instalat cartușul pentru debit redus
• Timpul de încălzire este sub cinci minute
• Sursa de alimentare cu apă sterilă este conectată la conducta de apă de unică folosință, folosind un
ac standard
• Cerințele universale privind alimentarea permit utilizarea în orice loc, doar prin simpla schimbare a
cablului de alimentare
• Întreținere programată: filtrele de admisie a gazelor se vor înlocui la intervale de 6 luni, senzorul de
oxigen se va înlocui anual, iar bateria la fiecare doi ani
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Secțiunea 3 Principii de funcționare
Dispozitivul Precision Flow® încălzește și umezește gazele de respirat pentru alimentare prin canula nazală la debite
cuprinse între 1 și 40 lpm. Dispozitivul încorporează un mixer electronic și senzori de debit, care permit setarea
independentă a procentului de oxigen și a debitului total al gazelor.
Dispozitivul Precision Flow® se compune din două părți:
Unitatea principală
• Unitatea principală, care conține toate componentele electrice și electronice, inclusiv mixerul electronic și
regulatoarele de debit, precum și senzorii de la distanță pentru monitorizarea conductei de apă de unică
folosință. Unitatea principală nu are conducte de apă, iar conducta de gaz conține numai gaze uscate la
temperatura camerei și, prin urmare, nu necesită curățare sau dezinfectare internă.
• Debitul de oxigen și aer este măsurat de senzorii de debit masic. Softul de operare calculează debitul necesar al
fiecăruia, necesar pentru a atinge debitul țintă și procentul de oxigen setat de către operator. Sistemul reglează
debitele gazelor în mod corespunzător, ajustând electrovalvele proporționale pe conductele de gaze. Un senzor
de oxigen monitorizează amestecul de gaze și semnalează eventualele diferențe între procentul vizat și cel
măsurat. Senzorul de oxigen este calibrat în mod automat cu oxigen la pornire și la fiecare 24 de ore.
• Firmware-ul care rulează în unitatea principală folosește senzorii pentru a monitoriza presiunea gazelor,
temperatura apei și pentru a detecta eventualele scăpări de aer în circuitul de unică folosință pentru pacienți
(detector bule). Alarmele sunt afișate dacă există parametrii în afara intervalului normal. Alți indicatori afișează
un nivel redus de încărcare a bateriei de rezervă, precum și tipul de cartuș instalat. Consultați Anexa pentru o
descriere a condițiilor și tranzițiilor firmware-ului.
• După o perioadă de încărcare de două ore, o baterie de rezervă internă va menține debitul setat și amestecul de
oxigen timp de 15 minute, fără sursă de alimentare cu c.a. Bateria nu poate fi înlocuită de către operator.
AVERTIZARE: Bateria de rezervă este destinată numai pentru uz temporar, când s-a întrerupt sursa de alimentare
cu c.a. a dispozitivului. După ce bateria este complet încărcată, dispozitivul nu va funcționa și debitul de gaz către
pacient se va opri. Nu mai există alarme sau indicatori pe ecran după descărcarea bateriei. Bateria nu trebuie
folosită în transportul pacienților.
Circuit de unică folosință pentru pacienți
• Circuit de unică folosință pentru pacienți (DPC) se compune din conducta de apă de unică folosință (DWP),
cartușul pentru transferul de vapori (VTC) și tubul de alimentare. Condițiile de circulare a vaporilor de apă și de
gaze sunt detectate de la distanță prin intermediul interfeței dintre unitatea principală și conducta de apă de
unică folosință.
• Cartuș pentru transferul de vapori. În cartuș, gazul amestecat trece prin lumenii a sute de fibre paralele goale
în interior, realizate dintr-un polimer creat special. Apa caldă circulă în jurul fibrelor și se difuzează ca vapori prin
materialul fibros în fluxul de gaze care circulă prin fiecare fibră. Spre deosebire de majoritatea umidificatoarelor,
nu există contact direct între fluxurile de apă și gaze. Fluxul de gaz lasă cartușul saturat cu vapori la temperatura
stabilită.
Notă: Folosiți numai cartușe aprobate de la Vapotherm Inc.
• Tub de alimentare a pacientului.Gazul umidificat și încălzit trece prin centrul unui tub de alimentate încălzit cu
lumen triplu. Lumenul central este înconjurat de doi lumeni exteriori care circulă apa încălzită pentru a menține
temperatura lumenului interior și pentru a reduce la minim efectul de condens. O canulă nazală scurtă brevetată
se conectează la capătul tubului de alimentate și transportă gazul umidificat de respirat către nările pacientului.
Este normal ca tubul din PVC non-DEHP să fie ușor încețoșat sau galben, în special în timpul unei utilizări mai
îndelungate sau când este utilizat la temperaturi mai mari.
• Circuit de apă de unică folosință. Conducta de apă de unică folosință conține un rezervor de apă, o pompă,
racorduri pentru cartușul pentru transferul de vapori și tubul de alimentare, precum și interfețele de senzor către
unitatea principală. Apa este pompată peste o placă de încălzire prin lumenii exteriori ai tubului de alimentare.
Apa de retur trece prin mufa exterioară a cartușului pentru transferul de vapori proiectat special, unde se pierde o
cantitate mică de apă, sub formă de vapori către fluxul de gaz. Nu există contact direct între fluxurile de apă și de
gaz. Apa revine apoi la rezervorul pompei. Puterea încălzitorului menține, în mod automat, temperatura setată.
Apa circulă în circuit de la sursa de alimentare cu apă sterilă, pentru a înlocui pierderile prin evaporare în cartușul
pentru transferul de vapori. Aerul este purjat în atmosferă din circulație, prin intermediul unei membrane cu
filtru hidrofob.
Consultați Secțiunea 5 pentru o descriere a modurilor de funcționare.
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Secțiunea 4 Comenzi, afișări și conexiuni

1. Baterie slabă sau în curs de încărcare
2. Circuitul de apă de unică folosință este
avariat sau absent
3.	Tipul de cartuș pentru transferul
de vapori
4.	Cartușul pentru transferul de vapori
este defect
5. Sursă de alimentare a gazelor avariată
6. LED status rulare/oprit
7. Buton rulare/standby (consultați nota)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Buton rotativ pentru reglarea setărilor
Buton suprimare sonor alarme
LED sonor alarmă suprimat
Avarie generală
Lipsă apă
Tub blocat
Afișare temperatură
Afișare debit
Afișare % oxigen

Notă: Dispozitivul Precision Flow® nu are întrerupător ON/OFF (pornit/oprit). Conectați dispozitivul la
o priză de perete pentru a menține bateria încărcată complet
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Secțiunea 4 Comenzi, afișări și conexiuni
Vedere frontală
1. Mâner pliabil pentru transport
2. Ecran multifuncțional:
• Se afișează valorile pentru % de oxigen, debitul
și temperatura
• Pictogramele indică stările alarmelor
3. Suprimare sonor alarme:
• Apăsați pentru a suprima sonorul alarmelor
timp de maxim 2 minute
• LED-ul indică faptul că una sau mai multe
alarme au sonorul suprimat
4. Buton rotativ pentru reglarea setărilor:
• Apăsați pentru a selecta variabila de reglat
• Rotiți pentru a regla la noua valoare
• Apăsați încă o dată pentru a seta valoarea

5. Ușă cu balama:
• Se deschide pentru a instala sau scoate circuitul
de apă de unică folosință
6. Lumină de status:
• Portocalie în standby
• Verde intermitent când debitul nu se potrivește
setărilor (ex.: în timpul încălzirii)
• Verde constant când dispozitivul
funcționează normal
7. Buton rulare/standby:
• Apăsați pentru a porni dispozitivul după conectarea
apei și a gazului

3001002 Rev. R
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Secțiunea 4 Comenzi, afișări și conexiuni

1

2

3

4
5

6

7

Vedere din spate
8
1. Ușă cu balama
• Deschideți pentru a instala sau scoate circuitul de apă de unică folosință
2. Orificiu de ventilare
3. Accesarea panoului pentru senzorul de oxigen (consultați nota)
4. Clemă de prindere cu tijă
5. Conectare cablu de alimentare și suport siguranță
6. Racord DISS sau NIST pentru oxigen
7. Racord DISS sau NIST pentru aer
8. Filtre și captatoare la gura de admisie a gazelor
Notă: Folosind un marker permanent, scrieți o dată de expirare pe senzorul de O2, și anume
un an de la data la care se scoate din ambalaj, cu un marker permanent.
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Secțiunea 4 Comenzi, afișări și conexiuni
Stație de andocare pentru circuitul de apă de unică folosință

AVERTIZARE:
Este posibil ca placa
de încălzire să fie
încinsă!

Săgețile indică locul porturilor pentru senzorul optic.
Nu zgâriați sau frecați porturile.
Nu puneți solvenți organici sau înălbitor.

Secțiunea 5 Moduri de funcționare
Mod

Acțiune

Culoarea becului indicator

Sleep

Ecranul se află în modul sleep (inactiv), fără debit de gaz

Portocaliu

Standby

Se pot ajusta parametrii introduși, fără debit de gaz

Portocaliu

Run

Avertizare pentru valoarea stabilită a temperaturii, debit de
gaz prezent
Dispozitivul funcționează la valoarea stabilită, debit de
gaz prezent

Verde intermitent
Verde constant

Consultați Anexa pentru o descriere a modurilor de operare a softului.
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Secțiunea 6 Asamblarea inițială
Trebuie instalate anumite accesorii în dispozitivul Precision Flow®, înainte de a fi utilizat. În mod normal, acestea
vor fi furnizate într-un colet separat de dispozitivul principal, deoarece unele sunt specifice țărilor respective.
Cablul de alimentare este conectat la o priză conformă cu IEC60320 pe panoul din spate.
6a. Instalarea senzorului de oxigen
ATENȚIE: Senzorul de oxigen se află într-un ambalaj
sigilat. Desigilarea ambalajului permite pătrunderea
oxigenului în senzor, care trebuie înlocuit după 1 an.
Nu deschideți ambalajul înainte de a utiliza dispozitivul.
Scrieți data expirării pe senzor.
1. Slăbiți trei (3) șuruburi de fixare de pe panoul de acces.
Trageți panoul de pe dispozitiv.
2. Introduceți capătul filetat al senzorului de oxigen în
port și filetați pentru a fixa. Senzorul trebuie strâns
numai cu mâna. Nu folosiți instrumente.
3. Conectați cablul senzorului în conector. Puneți la loc
capacul. Când puneți la loc capacul, asigurați-vă că nu
prindeți cablurile. Nu strângeți șuruburile mai mult
decât este necesar.

Panou acces
senzor de oxigen

6b. Ansambluri de captatoare la filtrul de gaz de admisie.
Filtrele și captatoarele de admisie a gazului sunt furnizate într-o
casetă separată cu senzorul de O2 și trebuie instalate după prima utilizare. Ansamblurile cu filtrul și captatorul
de admisie au un racord cu deconectare rapidă, care se conectează la unitatea principală și un racord pentru
gaz pentru furtunul de oxigen sau pentru cel de aer.
Notă: Tuburile de deconectare rapidă pentru filtrele de oxigen și aer au dimensiuni diferite, astfel că nu pot fi
conectate incorect.
AVERTIZARE: Nu încercați niciodată să acționați dispozitivul Precision Flow® fără filtrele de admisie a gazului.
Particulele din debitul de gaz de admisie provoacă defecțiuni ireparabile ale senzorilor de debit masic.
Instalarea filtrelor de admisie a gazelor
1. Împingeți puternic ansamblul filtrului în deschizătura conectorului corect, până când este complet
antrenat și se aude un clic. Filtrul se poate roti, dar nu poate fi tras afară. Vasele filtrelor trebuie să fie
verticale (partea cu geam în jos) când sunt în curs de utilizare.
Scoaterea ansamblului cu filtru de admisie a gazului din unitatea principală
Notă: În mod normal, nu este necesară scoaterea ansamblurilor cu filtru și captator de admisie, cu excepția
cazului în care se efectuează întreținere preventivă, dar operațiunile de transport și ambalare sunt mai ușoare
dacă se demontează mai întâi filtrele.
1. Apăsați ansamblul filtrului în unitatea principală.
2. Mențineți inelul de blocare pe poziție și împingeți-l în spate, pe contraplaca unității principale.
3. Trageți ansamblul filtrului direct în afară.
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Secțiunea 7 Instalarea
7-1.

Conectați cablul de alimentare dacă nu este deja fixat.

7-2.	Agățați sursa de alimentare cu apă sterilă de cârligul de
pe suportul cu role avizat de Vapotherm.
7-3.	Fixați dispozitivul la suportul cu role avizat de Vapotherm
sub punctul cel mai de jos al sursei de alimentare cu
apă sterilă.
NOTĂ: Racordurile de admisie pentru alimentarea cu oxigen și
aer a dispozitivului Precision Flow® sunt specifice gazului pentru
a asigura conectarea corectă.
AVERTIZARE: Dispozitivul cântărește 10,6 lb. (4,81 kg) Pentru
a preveni eventualele accidentări sau avarieri provocate prin
cădere, acesta trebuie fixat bine la un suport cu role avizat
de Vapotherm, cu baza dispozitivului la maxim 40“ (102 cm)
deasupra podelei. De asemenea, se pot folosi suporturi cu
șine fixe.
Folosiți suporturile cu role avizate de Vapotherm.
7-4.	Conectați furtunurile de alimentare a oxigenului
și aerului, pentru a corecta gurile de admisie, apoi
conectați-le la prizele de perete.
7-5.	Deschideți pungile care conțin circuitul de apă de unică
folosință, cartușul pentru transferul de vapori și tubul de
alimentare și montați-le astfel:

Clemă de
prindere cu tijă
Oxigen

Cablu de
alimentare
Aer

7-5-1.	
Scoateți bușoanele din cauciuc de la cartușul
pentru transferul de vapori. Instalați un cartuș pentru transferul de vapori cu debit ridicat sau
redus în circuitul de apă, așa cum se observă în imagine. Cartușul pentru transferul de vapori
poate fi introdus cu oricare capăt în sus. Aliniați porturile cartușului pentru transferul de vapori
cu deschizăturile cicuitului de apă de unică folosință și apăsați pentru a fixa bine.

Mai jos, puteți observa un cartuș pentru transferul de vapori cu debit ridicat. Este notat cu o REF: Capace
albastre și PF-VTC-HIGH. Cartușele pentru debit ridicat sunt pentru viteze ale debitului de 5-40 LPM.

Un cartuș pentru transferul de vapori cu debit redus este prezentat mai jos. Este notat cu o REF: PF-VTCLOW, capace roșii și suplimentarea cu două benzi negre. Cartușele pentru debit redus sunt pentru viteze
ale debitului de 1-8 LPM.
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Secțiunea 7 Instalarea
7-5-2.	Conectați tubul de alimentare la circuitul de apă, conform imaginii. Apăsați puternic pentru
a fixa.

7-6.

Introducerea circuitului de unică folosință pentru pacienți:
7-6-1.

Deschideți ușa pentru a expune stația de andocare.

7-6-2.	Țineți circuitul de unică folosință pentru pacienți de
mâner, cu tubul de alimentare în jos, conform imaginii.
7-6-3.	Glisați circuitul de unică folosință pentru pacienți în jos, în
stația de andocare, până se oprește.
7-6-4.	Apăsați puternic în jos, astfel încât să nu fie spațiu liber
între partea de jos a conductei de apă de unică folosință
și partea de jos a stației de andocare.
7-6-5.

Închideți ușa.

Notă

NOTĂ: În cazul în care ușa nu se închide cu ușurință, verificați dacă este corect instalat cartușul, iar
circuitul de apă de unică folosință este complet introdus în stația de andocare.
ATENȚIE: Nu scoateți circuitul de unică folosință pentru pacienți când dispozitivul este în funcțiune
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Secțiunea 7 Instalarea
7-6-6. Îndrumări generale
După conectarea la sursa de alimentare cu apă sterilă și desprinderea tubului de la gura de admisie
a apei, asigurați-vă că apa circulă în circuitul de unică folosință pentru pacienți (DPC). Așteptați
aproximativ 90 de secunde (sau 180 de secunde dacă folosiți o sticlă de apă dură) înainte de a apăsa
butonul Run/Standby. În cazul în care ecranul este întunecat, apăsați orice buton sau mișcați butonul
rotativ pentru reglarea setărilor la modul Run. Desfaceți și îndreptați tubul de alimentare pentru a
permite apei să circule mai ușor în DPC. Dacă se observă goluri de aer, loviți ușor tubul de alimentare,
pentru a scoate aerul. Un debit insuficient de apă poate genera o alarmă de temperatură în afara
intervalului. Menținerea capătului distal al tubului de alimentare sub dispozitivul Precision Flow®
poate ajuta mai mult curgerea apei în DPC.
După apăsarea butonului Rulare/Standby, confirmați că apa circulă în mod corect prin mașină,
asigurându-vă că tubul de alimentare către pacient este cald pe toată lungimea. Dacă nu se poate
confirma o bună circulație, verificați ca debitul apei să nu fie obstrucționat de bule de aer în tubul de
admisie a apei, conectat la sursa de alimentare cu apă sau în tubul de alimentare către pacient. Loviți
și scuturați ușor tubul sau ridicați-l și coborâți-l pentru a elimina tot aerul din furtune.
Consultați Secțiunea 12 din manualul de utilizare a dispozitivului Precision Flow®, pentru informații
referitoare la alarme. Informații suplimentare despre alarme:
În cazul în care se declanșează o alarmă Water Out (lipsă apă) cu prioritate medie, acest lucru se
poate datora faptului că sursa de alimentare cu apă sterilă este goală, un tub de admisie este
obstrucționat sau că s-a acumulat aer în DPC. Apăsați pe butonul rulare/standby pentru a aduce
dispozitivul în Standby și deconectați pacientul. În cazul în care sursa de alimentare cu apă sterilă
este goală, aceasta trebuie înlocuită. Dacă tubul de admisie este obstrucționat, acesta trebuie
strâns. Dacă este nevoie, scoateți și reașezați DPC pentru a vă asigura că DPC este așezat complet în
dispozitivul Precision Flow®. Apăsați pe butonul rulare/standby pentru a reporni dispozitivul.
DPC poate fi utilizat pentru o perioadă de maxim 30 de zile. Durata de serviciu a circuitului poate fi
de mai puțin de 30 de zile, în special când rulează la viteze și temperaturi mai mari ale debitului, ceea
ce poate reduce viața utilă a cartușului pentru transferul de vapori. În mod normal, acest lucru duce
la umplerea pungii cu apă sterilă cu aer și/sau la declanșarea unei alarme de avariere a cartușului
pentru transferul de vapori, din cauza bulelor de gaze formate în circuitul de apă.
După abordarea oricăror condiții de alarmă, în special a acelora care implică o obstrucționare a
debitului de gaz sau de apă, verificați toate racordurile pentru a nu exista scurgeri și asigurați-vă că
este complet așezat cartușul pentru transferul de vapori în DPC.
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Secțiunea 7 Instalarea
AVERTIZARE: Folosiți un cartuș de debit ridicat pentru debite de 5-40 lpm și un cartuș de debit redus
pentru debite de 1-8 lpm.
7-7.	Conectați cablul de alimentare și verificați dacă se aprind toți indicatorii de pe ecran. Dispozitivul Precision
Flow® efectuează un auto-test:
• toate pictogramele și afișajele numerice se aprind timp de câteva secunde
• se verifică senzorii interni și sistemele de comandă
• în cazul în care nu se detectează avarii, dispozitivul intră în modul STANDBY
• Pictograma „Water Out” (lipsă apă) indică faptul că nu există apă în circuitul de apă de unică folosință
• LED-ul de status are culoarea portocalie
7-8.
Dispozitivul Precision Flow® are trei comenzi.
Butonul rulare/standby – alimentează unitatea și o trece în modul standby.
Buton rotativ pentru reglarea setărilor - Vă permite să reglați parametrii.
Buton suprimare sonor alarme – Va suprima intermitent sonorul
alarmelor și, de asemenea, reduce luminozitatea panoului de
afișare. Dispozitivul Precision Flow® are trei moduri. Acestea sunt
Sleep, Standby și Run. În modul Sleep (inactiv), dispozitivul va avea
un ecran gol și se va afișa o lumină portocalie. Dispozitivul nu poate
fi pornit din modul Sleep.
Pentru a aduce dispozitivul în modul Standby, trebuie doar să mișcați
butonul rotativ pentru setarea comenzilor pentru a ilumina ecranul.
Veți observa trei parametri Flow (debit), percent oxygen (procent
oxigen) și Temperature (Temperatură). De asemenea, va exista un
indicator corespunzător cartușului pentru transferul de vapori în
partea dreaptă jos, care va identifica tipul circuitului de unică folosință
pentru pacienți utilizat (albastru/ridicat sau roșu/redus).
Pentru a intra în modul Run, cu ecranul luminat, trebuie doar
să apăsați și să eliberați butonul rulare/standby. Sistemul va
emite o serie de 10 bipuri și va începe procesul de pornire. În acest
moment, indicatorul mic luminos deasupra butonului rulare/
standby va trece de la portocaliu la verde intermitent. În
Buton rulare/standby
timpul pornirii, veți observa, de asemenea, că se aprind
două indicatoare portocalii pentru alarmă. Acest lucru este
normal și face parte din auto-testul de pornire a dispozitivului Precision Flow®.
7-9.	Apăsați sau rotiți butonul rotativ pentru setarea comenzilor în orice direcție pentru a aprinde ecranul în
modul STANDBY.
7-10.	Apăsați pe butonul Mute (suprimare sonor) pentru a comuta între afișare luminoasă și întunecată (această
funcție este disponibilă numai dacă nu sunt active alarme).
7-11.	Pentru a conecta sursa de alimentare cu apă sterilă, scoateți capacul acului și ștergeți acul cu alcool
izopropilic de 70-90%. Introduceți acul în portul acestuia din sursa de alimentare cu apă sterilă, evitând
contactul direct cu mâna. Desprindeți tubul de admisie a apei, astfel încât apa (>200 ml) să circule în
circuitul de apă de unică folosință și să dispară pictograma alarmei „Water Out“. Așteptați aproximativ
90 de secunde (sau 180 de secunde dacă folosiți o sticlă de apă dură) înainte de a apăsa butonul
Run/Standby.
7-12. Apăsați pe butonul rulare/standby pentru a porni debitul de gaz, pompa și sistemul de încălzire.
Apăsați de două ori dacă afișajul este inițial gol.
Verificați dacă dispozitivul emite un semnal sonor în timp ce testează circuitul de apă de unică folosință și
pompa (se vor vedea Notele de mai jos).
7-13.	În cazul în care se trec toate testele, dispozitivul trece în modul RUN. Apă circulă și umple tubul de
alimentare. Cele trei afișări pentru debit, temperatură și % oxigen afișează setările inițiale din fabrică sau
ultimele setări folosite. LED-ul de status este aprins intermitent, apoi este de culoare verde continuă când
dispozitivul atinge temperatura dorită.
Pagina 16

3001002 Rev. R
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NOTE privind pornirea:
• Când se apasă butonul rulare/standby, dispozitivul intră în modul de detectare. Se emite un mesaj
și pictograma conductei de apă de unică folosință se aprinde intermitent timp de aproximativ cinci
secunde. În acest mod, unitatea verifică circuitul de apă de unică folosință pentru a confirma că: este
prezent un cartuș pentru transferul de vapori; este prezent circuitul de apă de unică folosință; iar
nivelul apei este corect. Apoi se aplică putere pompei de apă. După cinci secunde, dispozitivul verifică
dacă pompa de apă a pornit și rulează la viteza corectă.
• În cazul în care se afișează pictograma „water out“ și aceasta este însoțită de o alarmă, aduceți
unitatea în modul standby și lăsați DPC să se amorseze complet. Apăsați pe butonul rulare/standby.
• Purjarea bulelor de aer din circuitul de circulare nu poate fi observată, deoarece gazul iese printr-o
membrană în partea de sus a DWP, nu în recipientul de apă.
• Folosind o clemă, obturați tubul de admisie pentru a opri debitul de apă în circuitul de unică
folosință pentru pacienți oricând dispozitivul este în modul standby.
Pentru a regla setările: Consultați secțiunea 8 (Reglaje)
Pentru alarme și depanare: Consultați secțiunea 12 (Alarme)

Secțiunea 8 Reglaje
Debitul, % oxigen și temperatura sunt toate reglate folosind butonul rotativ pentru reglarea setărilor în centrul
panoului frontal.
8-1.	Pentru a accesa modul Reglare, apăsați și eliberați butonul rotativ pentru reglarea setărilor. O valoare
afișată va fi aprinsă intermitent pentru a indica faptul că este selectată pentru reglare. Apăsați în mod
repetat pe buton pentru a rula între selecția activă și debit, % oxigen și temperatură.
8-2.	Pentru a modifica variabila selectată, rotiți butonul până când se afișează valoarea dorită. Apăsați din
nou pe buton pentru a introduce această valoare și
selecta următoarea variabilă.
8-3.	Dacă butonul nu este rotit timp de cinci (5) secunde,
dispozitivul revine la modul normal Run. Pentru a
reaccesa modul Adjustment (Reglare), apăsați din nou pe
butonul rotativ. Rotirea butonului are efect numai dacă
s-a selectat una dintre setări și dacă una dintre valorile
afișate este aprinsă intermitent.
NOTE referitoare la setări:
• Când presiunile de admisie a gazului sunt sub 40 psi
(276 kPa), intervalul complet specificat de debite și
amestecuri de oxigen nu este disponibil. Dispozitivul
Precision Flow® detectează presiunile reale de admisie
și calculează intervalul de valori care poate fi obținut.
Se emite o alarmă dacă operatorul încearcă să facă
setări în afara acestui interval.

Buton rotativ pentru reglarea setărilor
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• În cazul în care oxigenul nu este conectat, setarea mixerului va fi stabilită la 21%. În cazul în care aerul
nu este conectat, setarea este stabilită la 100%. Se emite un semnal audio dacă operatorul încearcă să
seteze orice altă valoare.
• În cazul în care este instalat un cartuș HIGH-FLOW (debit ridicat), debitul nu se poate seta
sub 5 lpm.
• În cazul în care este instalat un cartuș LOW-FLOW (debit redus), debitul nu se poate seta
peste 8 lpm.
NOTE referitoare la reglare:
• Este posibil să apară modificări temporare de temperatură după schimbarea rapidă a setărilor
de debit.
• În timpul încălzirii, se afișează temperatura reală și nu valoarea setată.
• În modul Run, pe ecran se afișează valorile actuale setate pentru debit, % oxigen și temperatură.
• Butonul rotativ pentru reglarea setărilor este sensibil la viteză. Rotiți rapid pentru creșteri mari și lent
pentru creșteri mici.
• Dacă dispozitivul este complet oprit (deconectarea sursei de alimentare cu c.a.), atunci unitatea va
reveni la setările inițiale.

Secțiunea 9 Conectarea la pacient
9-1.	Așteptați obținerea temperaturii setate înainte de a amplasa canula în capătul tubului de alimentare
către pacient. LED-ul verde intermitent de status devine constant când se atinge temperatura setată.
9-2.
Verificați nivelul apei, afișajul temperaturii, viteza debitului de gaz și procentul de oxigen.
9-3.	Stabiliți dimensiunea canulei la pacient, asigurându-vă că vârfurile nazale nu se fixează strâns în nări
(1/2 din diametrul nărilor).
9-4.	Montați canula cu dimensiunea corectă pentru pacient și cartușul pentru transferul de vapori pe tubul
de alimentare. Reglați debitul la viteza dorită și fixați canula la pacient. Consultați tabelul din anexă
pentru vitezele debitului la canulă. Intervalele pentru debitele DPC sunt prezentate în tabelul de
mai jos:

Cartuș

Tip de canulă

Viteze operaționale
ale debitului

Debit ridicat

Adult, pediatric și adult mic, pediatric mic*

5-40 lpm

Low Flow (debit redus)

Prematur, solo, neonatal, sugar, sugar
intermediar, pediatric mic*

1-8 lpm

*Canula pediatrică mică are rolul de a livra debite de 1-20 lpm
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AVERTIZĂRI:
• Respectați întotdeauna tehnica aseptică (inclusiv spălarea mâinilor și evitarea contactului direct cu
mâna în punctele de conectare) când setați dispozitivul Precision Flow® și măsurile de precauție
standard la amplasarea pe un pacient.
• Vârfurile canulei nu trebuie să obstrucționeze mai mult de 50% din nările pacientului.
• Schimbați canulele nazale când se murdăresc.
NOTE:

• Interfața avizată de Vapotherm trebuie conectată la pacient numai când dispozitivul a atins cel
puțin 33°C.
• Pot apărea picături de condens în capătul tubului de alimentare a pacientului, în timp ce dispozitivul
se încălzește. Acest lucru este normal și se va opri în câteva minute, când se atinge temperatura setată
și canula este fixată la pacient.
• Este posibil să se formeze condens în jurul nasului. În plus, este posibil ca un nivel ridicat de umezeală
să activeze mucusul din nas și sinusuri. Asigurați-vă că pacientul are șervețele la îndemână.
• Dispozitivul nu trebuie amplasat în modul Standby pe perioade îndelungate de timp. Pentru pauze în
terapie, scoateți canula de la pacient, setați parametrii la cea mai mică setare disponibilă și fixați cu o
clemă tubul de admisie/cu vârf când nu este utilizat. Pentru a relua terapia, înainte de a plasa canula
la pacient, treceți dispozitivul în modul RUN pentru a șterge condensul acumulat.

Secțiunea 10 Operațiuni: Îndrumări generale
AVERTIZĂRI:
Nu conectați niciodată dispozitivul la un pacient înainte ca acesta să ajungă la temperatura stabilită
(temperatura afișată nu se mai aprinde intermitent). Lăsați dispozitivul să se încălzească pentru a purja
condensul și a împiedica disconfortul pacientului datorită gazelor reci sau parțial umidificate
10-1.	Verificați ca apa să circule corespunzător prin componentele de unică folosință, asigurându-vă că tubul
de alimentare a pacientului este cald pe toată lungimea. Dacă nu se poate confirma o bună circulație,
verificați ca debitul apei să nu fie obstrucționat de bule de aer în tubul de alimentare a pacientului.
10-2.	Verificați ca tubul de alimentare a pacientului să nu fie obstrucționat de poziția pacientului sau de
structurile mobile ale patului.
10-3.	Luați măsuri de precauție pentru a reduce la minim răcirea canulei neîncălzite, încercând să mențineți
contactul cu pielea pacientului și izolând porțiunea expusă a canulei cu lenjeria de pat.
10-4. În timpul funcționării, ușa trebuie să fie închisă.
10-5.	Verificați captatoarele de gaz lde admisie în privința contaminanților și apăsați supapa pentru a goli
condensul, dacă există.
10-6. Verificați orificiul de ventilare din spatele dispozitivului pentru a nu fi blocat.
NOTĂ: Condensul din canulă poate apărea în anumite condiții ambientale la viteze ale debitului sub 5 lpm
(cartuș de debit redus) sau sub 10 lpm (cartuș de debit ridicat). Pentru a reduce la minim condensul, se
recomandă să nu setați temperatura peste 34°C, dacă se folosesc viteze ale debitului mai mici de 5 lpm.
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Secțiunea 11 Schimbarea circuitului de unică folosință
pentru pacienți
Circuitul de unică folosință pentru pacienți, care se compune din circuitul de apă de unică
folosință, cartușul pentru transferul de vapori și tubul de alimentare, este marcat cu textul numai
pentru un singur pacient. Acestea pot fi folosite maxim 30 de zile pe un singur pacient și după
aceea, trebuie înlocuite.
11-1. Opriți dispozitivul apăsând pe butonul Run/Standby.
11-2. Folosind o clemă, obturați tubul de admisie a apei conectat la sursa de alimentare cu apă sterilă.
11-3. Deschideți ușa pentru a expune circuitul de apă de unică folosință.
11-4.	Ridicați circuitul de unică folosință pentru pacienți în afara dispozitivului Precision Flow® și aruncați în
conformitate cu îndrumările instituționale.
11-5.	Ștergeți stația de andocare cu șervețele cu alcool izopropilic de 70-90% sau alte produse de curățare
aprobate de Vapotherm.

NOTĂ: În cazul în care ușa nu se închide cu ușurință, verificați dacă este corect instalat cartușul
pentru transferul de vapori și circuitul de apă de unică folosință este complet introdus în stația
de andocare.
AVERTIZĂRI:
•	Plăcile sistemului de încălzire de pe stația de andocare și circuitul de apă de unică
folosință ar putea fi fierbinți!
•	Trebuie folosite măsuri de precauție universale și tehnica aseptică atunci când se
manipulează componente de unică folosință.
11-6.	Deschideți un nou cartuș pentru transferul de vapori, tubul de alimentare și circuitul de apă de
unică folosință.
11-7.	Instalați cartușul pentru transferul de vapori și tubul de alimentare în circuitul de apă de unică folosință,
conform descrierii din Secțiunea 7 (Instalarea).
ATENȚIONĂRI:
•	Ferestrele senzorilor din stația de andocare nu trebuie zgâriate sau deteriorate. Dacă este nevoie, ștergeți
stația de andocare cu șervețele cu alcool izopropilic de 70-90% sau alte produse de curățare aprobate
de Vapotherm. Nu folosiți niciodată instrumente ascuțite sau produse abrazive pentru a curăța
ferestrele.
11-8. Glisați circuitul de unică folosință pentru pacienți în stația de andocare și închideți ușa.
11-9. Agățați noua sursă de alimentare cu apă sterilă pe cârligul suportului cu role avizate de Vapotherm.
11-10.	Ștergeți vârful pe tubul de admisie a apei cu alcool izopropilic de 70-90% și introduceți în portul vârfului
de la sursa de alimentare cu apă sterilă.
11-11. Reporniți dispozitivul.
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Secțiunea 12 Alarme
Condițiile de avarie sunt indicate cu pictograme afișate pe panoul frontal și prin semnale audio.
•

Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, alarmele se vor șterge când avaria este remediată.

•

Butonul MUTE va suprima sonorul alarmelor cu prioritate redusă timp de 2 minute și alarmele cu
prioritate medie timp de 20 de secunde (cu excepția alarmei Blocked Tube (tub blocat), care poate fi
suprimată timp de 5 secunde sau mai puțin în timp ce alarma se resetează). Sonorul alarmelor pentru
avarie generală nu poate fi suprimat.

•

Debitul gazelor continuă în timpul condițiilor de alarmă - cu excepția cazului în care presiunea gazelor de
alimentare cu O2 este în afara intervalului specificat.

•

Un LED portocaliu peste butonul Mute indică faptul că una sau mai multe alarme sunt suprimate.
Afișare DEBIT în litri/min

Afișare % OXIGEN

Baterie slabă sau în
curs de încărcare (nu
se indică nivelul de
încărcare)
Circuitul de apă de
unică folosință este
avariat sau absent
Cartuș pentru transferul
de vapori cu debit
redus instalat
Cartuș pentru transferul
de vapori (debit redus
sau debit ridicat)

Tub blocat
Lipsă apă
Avarie
generală

Cartuș pentru transferul
de vapori cu debit
ridicat instalat
Sursă de alimentare cu
gaze avariată
Afișare TEMPERATURĂ

PRIORITĂȚI TONURI ALARME
•

Alarmele cu PRIORITATE MEDIE necesită atenție imediată și sunt indicate de tonuri intermitente rapide
(bipuri triple rapide).

•

Alarmele cu PRIORITATE REDUSĂ necesită atenție imediat ce este rezonabil posibil și sunt indicate de tonuri
intermitente rare (bipuri duble lente).

Pe lângă alarmele medii și reduse, dispozitivul Precision Flow® emite următoarele semnale audio:
•

se emite un singur sunet monoton când dispozitivul se comută din modul de rulare (run) în modul standby

•

se emite un singur bip de înaltă frecvență de fiecare dată când apăsați butonul rotativ de reglare a setărilor

•

se emite un sunet de joasă frecvență când încercați să modificați o setare care nu se poate modifica sau
când condițiile de alarmă împiedică accesarea modului de rulare

•

repetarea lentă a unui singur bip în timpul testării circuitului de apă de unică folosință
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Secțiunea 12 Alarme
Tabel alarme
Pictogramă alarmă

Semnal audio

Indică

Cauză

Acțiune

Avarie generală
și " - - " în flux
(intermitent)

Prioritate
medie
Sonorul
nu poate fi
suprimat

Defectarea
senzorului sau
a sistemului de
comandă

Avarie a
componentei
interne

Nu se poate remedia
de către utilizator:
deconectați pacientul.
Opriți dispozitivul,
trimiteți pentru service.

Avarie generală
și " - - " în O2
(intermitent)

Prioritate
medie
Sonorul
nu poate fi
suprimat

Avarie senzor
de O2

Senzor de O2
epuizat sau
defect

Resetați, oprind
dispozitivul. Înlocuiți
senzorul de O2.
Reporniți dispozitivul

Tub blocat
(intermitent)

Prioritate
medie
Se suprimă
sonorul numai
în perioada de
resetare scurtă

Contrapresiune
mare

Canulă/tub
de alimentare
obstrucționat(ă)
sau îndoit(ă),
canulă incorectă
pentru viteza
de debit sau
DPC amplasat
incorect

Eliberați
obstrucționarea,
verificați tipul de
canulă, reinstalați DPC

Lipsă apă

Prioritate
medie

Nu există apă
în circuitul de
apă de unică
folosință.
Debitul de gaz
continuă fără
încălzire sau
circulare a apei.

Nu există apă
sterilă sau tubul
de admisie este
obstrucționat.

Deconectați pacientul.
Înlocuiți punga de apă
sau întindeți tubul
de admisie. Reporniți
dispozitivul.

Circuitul de apă
de unică
folosință
(intermitent)

Prioritate
medie

Circuitul de
apă de unică
folosință avariat
sau nedetectat.
Dispozitivul nu
va funcționa.

Circuitul de apă
de unică folosință
defect, amplasat
incorect sau
neinstalat.

Dacă există un circuit
de apă de unică
folosință, acesta se va
scoate și reamplasa
pentru a reseta
detectorul.

Încărcare baterie
(constant)

Fără

Bateria de rezervă internă nu este încărcată complet.
Dispozitivul nu va funcționa pe baterie pe durata nominală
completă în cazul unei căderi de tensiune. Nu este necesară
nicio acțiune.

Baterie
(intermitent)

Prioritate
medie

Dispozitivul
funcționează în
modul BATTERY
(baterie).
Debitul de gaz
și amestecul
continuă fără
încălzire sau
circulare a apei.
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Sursa de
alimentare cu c.a.
este deconectată

Reconectați sursa de
alimentare cu c.a.
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Secțiunea 12 Alarme
Tabel alarme
Pictogramă alarmă
Avarie cartuș

Semnal audio
Indică
Prioritate
Cartuș și/sau
medie
DPC nedetectat.
Dispozitivul nu
va funcționa

Cauză
Modul RUN:
senzor avariat
sau cartuș
nedetectat.

Prioritate
redusă

Bule de aer
în circuitul de
circulare a apei.
Unitatea
continuă să
funcționeze.

Difuzare
excesivă
a gazului
prin fibrele
cartușului.

Acțiune
Deconectați pacientul. Scoateți
circuitul de unică folosință pentru
pacienți. Verificați instalarea
cartușului. Verificați dacă
ferestrele senzorului sunt curate.
Deconectați pacientul. Opriți
dispozitivul. Înlocuiți circuitul de
unică folosință pentru pacienți,
inclusiv circuitul de apă, cartușul
și tubul de alimentare.

Fără

Cartuș și/sau
DPC nedetectat.

Modul STANDBY
(în așteptare):
cartuș absent.

Scoateți circuitul de unică
folosință pentru pacienți. Verificați
dacă este instalat cartușul.

Tip cartuș

Fără

Indică tipul de cartuș instalat (debit redus sau ridicat). Nu este o alarmă.

Sursă de alimentare
cu gaze (intermitent)
Sursă de alimentare
cu gaze (afișajul
numeric pentru
viteza de
debit și
continuă
se aprinde
intermitent)

Prioritate
medie

Presiune de
alimentare cu
gaze în afara
intervalului 4-85
psi (28-586 kPa).
Unitatea nu va
funcționa.
Debitul selectat
nu poate fi
asigurat de la
sursa actuală
de alimentare
cu gaze.

Sursa de
alimentare
cu gaze este
deconectată sau
epuizată.

Verificați sursa de alimentare cu
gaze și corectați după cum este
necesar.

Presiunea
gazului de
admisie prea
redusă pentru
viteza debitului
selectat.

Măriți presiunea gazului sau
reduceți setarea pentru debit.

Avarie generală și
" - - " în temperatură
(intermitent)

Prioritate
medie
Sonorul
nu poate fi
suprimat

Temperatură
în afara
intervalului.

Supraîncălzire
sau defecțiune
la senzorul de
temperatură.

Nu se poate remedia de
către utilizator: deconectați
pacientul. Opriți dispozitivul și
trimiteți pentru service.

Afișarea numerică
a temperaturii este
intermitentă

Fără

Temperatură
2° > punctul
setat

Utilizatorul
introduce
valoarea
stabilită cu mult
sub temperatura
anterioară.
Temperatură
foarte redusă
a apei după
înlocuirea
pungii.

Opriți alarma și așteptați să
scadă temperatura.

Prioritate
medie

Temperatură
2° < valoare
stabilită

Opriți alarma și așteptați să
crească temperatura.

ALARME AVARIE GENERALĂ: Avariile sistemelor de comandă sau măsurare vor genera o alarmă General Fault (avarie generală),
indicată de această pictogramă însoțită de numerele Temp cuprinse între 50 & 84 (coduri de eroare) și liniuțele din afișările O2 și Flow (debit).
Când se afișează un cod de eroare, gazul nu mai este livrat. Utilizatorul trebuie să monitorizeze tratamentul și să răspundă la alarmele de
avarie generală. Alarmele General Fault (Avarie generală) nu pot fi oprite cu ajutorul butonului de suprimare a sunetului. Pentru a reseta,
deconectați mai întâi dispozitivul de la sursa de alimentare cu c.a. și apoi apăsați pe butonul Run/Standby. Cu excepția înlocuirii sondei de O2,
dispozitivul trebuie reparat la o unitate de service avizată.
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Secțiunea 13 Oprirea
13-1. Opriți dispozitivul apăsând pe butonul Run/Standby. Dispozitivul va intra în modul Standby.
13-2. Folosind o clemă, obturați tubul de admisie a apei.
13-3.	Deschideți ușa cu balama, scoateți circuitul de apă de unică folosință cu cartușul pentru transferul de
vapori și tubul de alimentare atașat, glisându-l în sus, în afara stației de andocare.
13-4. Aruncați toate componentele de unică folosință în conformitate cu îndrumările spitalului.
13-5.

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu c.a.

Notă: Dispozitivul Precision Flow® nu este prevăzut cu buton ON/OFF (pornit/oprit). Conectați dispozitivul la
o priză de perete pentru a menține bateria încărcată complet.

ATENȚIE: Chiar și o baterie încărcată complet își va pierde din energie într-o perioadă de câteva săptămâni
dacă dispozitivul nu este conectat la o sursă de alimentare cu c.a.. Se recomandă ca dispozitivul să fie
conectat la o sursă de alimentare cu c.a. cel puțin două ore pe lună, pentru a menține bateria încărcată.

Secțiunea 14 Întreținere de rutină
14.a	
Bateria de rezervă internă trebuie înlocuită la fiecare doi ani. Pentru mai multe informații, contactați
Vapotherm.
14.b

Senzor de oxigen

Senzorul de oxigen (cod piesă 3003011) trebuie înlocuit anual. Acesta poate fi accesat după ce se scoate
un panou din spatele dispozitivului și poate fi schimbat în câteva minute de către utilizator sau un inginer
biomedical. Folosiți numai componente avizate de Vapotherm.
Pentru a înlocui senzorul de oxigen:
1.	Slăbiți trei (3) șuruburi de fixare de pe panoul de acces. Trageți
panoul de pe dispozitiv.
2.	Deconectați conectorul cablului: prindeți cu un clește și trageți
drept înapoi.
3.	Deșurubați senzorul din carcasa acestuia. Introduceți senzorul nou
și înșurubați.
4.	Conectați cablul și reașezați capacul. Când reașezați capacul,
asigurați-vă că nu prindeți cablurile. Nu strângeți șuruburile mai
mult decât este necesar.
5.	Aplicați eticheta pentru a indica momentul în care este necesară
înlocuirea sau scrieți data folosind un marker permanent.

ATENȚIE: Senzorul trebuie strâns doar cu
mâna. Nu folosiți instrumente.
Panou de acces la senzorul de oxigen
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Secțiunea 14 Întreținere de rutină
14.c

Filtre și captatoare de admisie a gazului

Înlocuiți filtrele de admisie a gazului la fiecare 6 luni. Pentru informații privind comenzile, vă rugăm să
contactați Vapotherm.
14.d

Siguranțe

Siguranțele de rețea (două GMA - 3A F250 V, 5 x 20mm) se află lângă intrarea cablului de alimentare. Folosiți o
șurubelniță mică cu lamă plată pentru a deschide ușa compartimentului cu siguranțe, pentru a le accesa.
NOTĂ: Kiturile Vapotherm pentru întreținere preventivă includ toate componentele necesare pentru
întreținerea de rutină anuală (PM Kit P/N 3100904) și bianuală (PM Kit P/N 3100906).

Secțiunea 15 Curățare și dezinfectare
Întregul circuit de unică folosință pentru pacienți este de unică folosință și nu necesită dezinfectare. Unitatea
principală, inclusiv stația de andocare pentru circuitul de apă de unică folosință trebuie ștearsă folosind
oricare dintre următoarele: 70-90% alcool izopropilic, 2% (maxim) soluție de curățare pe bază de clor
(hipoclorit de sodiu) sau 6% (maxim) soluție de curățare pe bază de peroxid de hidrogen. În plus, se pot folosi
următoarele șervețele cu detergent pentru a elimina orice murdărie de pe dispozitiv: CaviwipesTM, Sani-ClothTM
AF3 Germicidal, Incidin® OxyWipe, Bacillol® 30 șervețele, Clinell® șervețele pe bază de alcool sau șervețele
dezinfectante Tuffie. Deconectați dispozitivul Precision Flow® în timpul curățării și dezinfectării.

NOTĂ: Trebuie curățate porturile transparente ale senzorului din stația de andocare. Dispozitivul nu va
funcționa dacă senzorii nu primesc semnal clar.

ATENȚIE: Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi. Soluțiile pe bază de hipoclorit eliberează
gaze toxice, cum ar fi clorul, când sunt acidificate sau încălzite. Reacția cu amoniacul sau cu substanțe care
pot genera amoniac poate produce cloramine, care sunt, de asemenea, toxice și au potențial exploziv.
Nu expuneți suprafața plăcii sistemului de încălzire de pe dispozitivul Precision Flow® la concentrații
de soluții pe bază de clor (hipoclorit de sodiu) pe o perioadă îndelungată de timp, deoarece se poate
deteriora suprafața plăcii metalice.
Dacă nu este curățat corect cu agenți de curățare avizați, dispozitivul Precision Flow® nu va
funcționa corect.
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Secțiunea 16 Specificații
CARACTERISTICI FIZICE
Dimensiuni:
Înălțime 11,5”(300mm), lățime 8”(200mm), lungime 7”(180mm), excluzând clema pentru suportul cu role
avizat de Vapotherm și filtrele de admisie a gazului.
Greutate:
10,6 lb (4,81 kg) fără circuitul de unică folosință pentru pacienți
Volum apă circulantă:
Aprox. 400 ml, inclusiv tubul de alimentare și cartușul pentru transferul de vapori.
Montare:
Clama montată în spate fixează suporturile cu role avizate de Vapotherm, cu un diametru de maxim
1,5”(38mm).
Racorduri gaze:
Ștuțuri standard interschimbabile pentru aer medical și oxigen.
SIGURANȚE: (Cant. 2) GMA 3A F250 V 5mm x 20mm
CERINȚE SISTEM
Energie electrică:
100-240V c.a., 50-60Hz, aprox. 200VA în timpul încălzirii, aprox. 80 V C.A în stadiu constant (în funcție de
viteza de debit și temperatură).
Energie de rezervă:
acumulator nichel de 4,8V, pe bază de hidrură.
Sursă alimentare gaze:
Aer medical și oxigen la presiuni de admisie de 4 și 85 psi (28-586 KPa).
NOTĂ: intervalul complet de debite și procente de oxigen este disponibil numai dacă sunt prezente ambele
gaze la presiuni de admisie de cel puțin 40 psi (276 kPa). Unitatea se calibrează la Vapotherm cu 100% O2
Apă:
Apă sterilă în recipient etanș preumplut.
FUNCȚIONARE
Temperatură:
Interval - 33 la 43°C la ieșirea din tubul de alimentare, ajustabilă
Rezoluție- 1°C
Precizie- ± 2°C
Timp încălzire:
± 2°C din valoarea stabilită de 33°C < 5 minute (la temperatură ambientală de 23°C)
Umidificare:
În conformitate cu standardul ISO8185-2007 privind umidificatoarele respiratorii pentru uz medical,
alineatul 101
Procent oxigen:
Interval- 21 la 100% O2
Precizie- ± 2%
Rezoluție- 1%
NOTĂ: La un amestec de 22% și 23%, oxigenul livrat este de 21%. La un amestec de 98% și 99%, oxigenul
livrat este de 100%.
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Secțiunea 16 Specificații
FUNCȚIONARE Viteză debit:
Cartuș pentru transfer de vapori
Debit redus
Debit ridicat

Interval
1 - 8 lpm
5 - 40 lpm

Rezoluție
0,5 lpm
1,0 lpm

STANDARDE
Proiectat în conformitate cu următoarele standarde:
IEC 60601-1
UL60601-01
CSA C.22.2/Nr. 601,1
AS/NZS 3200.1.2
EN60601-1
ISO 8185
ISO 11195
ISTA-2A
AMBIANT
Funcționare
Temperatura ambientală: 18-30 °C
Umiditate relativă ambientală: 0-90% RH fără condens
Presiune ambientală: Atmosferică standard - Nu se va folosi în condiții hiperbarice
Depozitare și transport
Temperatura ambientală: -10 - +50 °C
Umiditate relativă ambientală: 20-90% RH
INTERVALE PRESIUNE DECLANȘARE ALARME
Alarmă prioritate medie
47 dB măsurată la 1m de unitate Alarmă prioritate medie
45 dB măsurată la 1m de unitate
DURATĂ DE VIAȚĂ PRECONIZATĂ
Precision Flow® are o durată de viață preconizată de 5 ani la o utilizare normală de aproximativ 150 de zile
pe an. Durata de viață reală va varia în funcție de durata utilizării normale, dacă aceasta depășește
150 de zile pe an, în funcție de calitatea surselor de alimentare cu gaz, curățarea cu agenți corecți, utilizarea
conformă cu instrucțiunile și atenționările din Instrucțiunile de utilizare și executarea la timp a activității
de întreținere de rutină. O utilizare mai frecventă, sursele de alimentare cu gaz murdare sau ude, utilizarea
agenților de curățare organică sau abrazivă vor reduce durata de viață preconizată.
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Anexă
Canulă standard
Dimensiuni

Nr. piesă

Diam. exterior vârf (mm)

Debit max.

Prematur

MN1100A

1,5

8

Nou-născut

MN1100B

1,5

8

Sugar

MI1300

1,9

8

Sugar intermediar

MI1300B

1,9

8

Canulă SOLO

SOLO1300

1,9

8

Pediatric mic

MPS1500

1,9

20

Pediatric/adult mic

MP1500

2,7

40

Adult (bază)

MA1700

4,8

40

Caracteristicile tonurilor

Fo (Hz)

Impulsuri
per șoc

Distanță între
impulsuri (ms)

Durată
impulsuri (ms)

Interval între
șocuri (s)

Prioritate medie

660

3

200

200

2,5

Prioritate redusă

660

2

200

200

18

Tranziție rulare/standby

440

1

-

30

-

Apăsare buton codificator

880

1

-

90

-

Eroare interfață cu utilizatorul

220

1

-

100

-

Auto-test

660

5

1000

50

-

Tip ton
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Anexă
Moduri de operare software
C.a. oprit

MOD
AVARIE

Avarie
POST

TEST
POST

OPRIRE
C.a.
pornit

Trecere
POST

MOD
STANDBY

C.a. oprit

Buton
rulare

Buton
rulare

MOD
RULARE
Buton
rulare

C.a.
pornit

Baterie
epuizată

MOD
BATERIE

C.a. oprit

Schema reprezintă modurile de funcționare a dispozitivului.
• Imediat la conectarea la o sursă de alimentare cu c.a., se rulează un POST (Power-On Self Test - Auto-test la
pornire) pentru a verifica funcționarea corectă a subsistemelor, senzorilor și dispozitivelor de acționare din
dispozitivul Precision Flow®.
• La finalizarea cu succes a POST, dispozitivul intră în STANDBY, cu excepția cazului în care există o avarie la
testare, când sistemul emite alarme, intră în modul FAULT (avarie) și nu poate fi pornit.
• Dispozitivul Precision Flow® intră în modul RUN din STANDBY când se apasă pe butonul RUN/STANDBY
(rulare/în așteptare). Începe funcționarea normală. Pornesc pompa, sistemul de încălzire și sistemele de
proporționare a debitului de gaz. Senzorii și alarmele sunt active și circulă, se pot seta temperatura și %
de oxigen.
• Pentru a reveni la STANDBY, se apasă din nou pe butonul RUN/STANDBY.
• În cazul în care sursa de alimentare cu c.a. este deconectată când dispozitivul este în modul RUN, acesta
intră în modul BATTERY (baterie). Dacă bateria este complet încărcată, amestecul și contorizarea gazului
continuă cel puțin 15 minute, dar apa nu este circulată sau încălzită. Când bateria este descărcată,
dispozitivul intră în modul POWER OFF (oprire alimentare).
• În cazul în care sursa de alimentare cu c.a. este deconectată în STANDBY, dispozitivul intră în modul
POWER OFF.
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Anexă
Îndrumări și declarația producătorului - emisii electromagnetice
Dispozitivul Precision Flow® este utilizat în mediile electromagnetice menționate mai jos.
Clientul sau utilizatorul dispozitivului Precision Flow® trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.
Test emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic - îndrumări

Emisii RF
CISPR 11

Grup 1

Dispozitivul Precision Flow® folosește energie RF doar pentru funcția sa
internă. Prin urmare, emisiile RF ale acestuia sunt foarte scăzute și nu sunt de
natură să producă interferențe în echipamentele din apropiere.

Emisii RF
CISPR 11

Clasa B

Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Clasa A

Dispozitivul Precision Flow® este adecvat pentru utilizarea în toate instituțiile,
cu excepția locuințelor, și poate fi folosit în locuințe și în unitățile direct legate
la rețeaua publică de alimentare de joasă tensiune care alimentează clădirile
de locuințe, dacă se ține cont de următoarea avertizare:

Fluctuații de tensiune/
emisii cu fluctuații
IEC 61000-3-3

Conformitate

Avertizare: Acest echipament/sistem trebuie utilizat numai de către
profesioniști în domeniul medical. Este posibil ca echipamentul/sistemul să
genereze interferențe radio sau să perturbeze funcționarea echipamentelor
din apropiere. Este posibil să fie necesare măsuri de atenuare, cum ar fi
reorientarea sau reamplasarea dispozitivului Precision Flow® sau izolarea
locului de amplasare.

Îndrumări și declarația producătorului – Imunitate electromagnetică
IEC 60601-1-2:2001+A1:2004
EN60601-1-2:2001
AS/NZ3200.1.2:2005
Sub-test

Parametri trecuți

Descărcare electrostatică
EN 61000-4-2:1995,+A1:1998,
+A2:2001

±6 kV descărcare contact
±8 kV descărcare aer

Susceptibilitate radiere RF
EN 61000-4-3:2002

80- 2500 MHz @ 3 V/m,
1kHz AM modulație 80%

Curenți electrici tranzitorii rapizi
EN 61000-4-4:2004

±5kV sursă alimentare c.a.,

Supratensiuni
EN 61000-4-5:1995, +A1:2001

±0,5,1kV Linie la linie
±0,5; 1 2kV Linie la împământare

Susceptibilitate RF condus în linie
EN 61000-4-6: 1996, +A1:2001

0.15-80MHz @ 3Vrms,
1kHz AM modulație 80%

Câmpuri magnetice cu frecvențe de putere
EN 61000-4-8: 1993, +A1:2001

3A/m @ 50/60Hz TRECUT

Căderi și întreruperi de tensiune
EN 61000-4-11: 2004

Conform standard

Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și dispozitivul Precision Flow®
Putere max de ieșire (Wați)

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

Separare (m)
80 la 800MHz
D=(3,5/E1)(√P)

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

0,01

0,1166

0,1166

0,2333

0,1

0,3689

0,3689

0,7378

1

1,1666

1,1666

2,3333

10

3,6893

3,6893

7,3786

100

11,6666

11,6666

23,3333
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Garanție
Vapotherm garantează în mod expres, pe o perioadă de un (1) an de la data expedierii de către Vapotherm
către cumpărătorul inițial al dispozitivului Precision Flow® („Clientul”) că dispozitivul Precision Flow® va îndeplini
toate cerințele stabilite în instrucțiunile oficiale de funcționare, puse la dispoziție cu fiecare dispozitiv Precision
Flow® („Instrucțiuni”). Singura reparație pentru această garanție constă în faptul că Vapotherm, la discreția sa,
fie va restitui suma, fie va repara sau înlocui dispozitivul Precision Flow® sau componente ale acestuia, care
este defect, fără a solicita costuri clientului. Vapotherm va suporta eventualele cheltuieli de transport necesare
pentru a repara sau înlocui dispozitivul Precision Flow® sau componente ale acestuia în perioada de garanție.
După aceea, cheltuielile de transport vor fi plătite de către client. De asemenea, clientul este responsabil pentru
costurile aferente manoperei pentru reparații. Această garanție nu se aplică în cazul componentelor de unică
folosință ale dispozitivului Precision Flow®, inclusiv, dar fără a se limita la circuitele de unică folosință pentru
pacienți și furtunurile furnizate cu dispozitivul Precision Flow®.
Garanția stabilită în prezentul înscris va fi nulă și neavenită dacă: (1) dispozitivul Precision Flow® nu este utilizat
sau reparat în conformitate cu instrucțiunile aplicabile sau cu alte instrucțiuni de întreținere preventivă puse la
dispoziție cu dispozitivul Precision Flow®; sau (2) dispozitivul Precision Flow® este deschis sau modificat sau, în
cazul în care se execută sau se încearcă operațiuni de reparare sau service asupra dispozitivului Precision Flow®
de către oricine altcineva din afara Vapotherm sau a unui centru autorizat de Vapotherm.
CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES MAI SUS, VAPOTHERM NU OFERĂ NICIO GARANȚIE
EXPRESĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSELE SAU ORICARE ALTE
ARTICOLE FURNIZATE DE VAPOTHERM ȘI, PRIN PREZENTA, RENUNȚĂ LA ORICE FORMĂ DE GARANȚIE, INCLUSIV,
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA COMERCIALIZARE SAU UTILIZARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ACEASTĂ GARANȚIE
DECLARATĂ ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII PREVĂZUTE DE LEGE.

Pentru mai multe informații, contactați:
	Vapotherm Inc.
	100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
USA
Telefon: 603-658-0011
Fax: 603-658-0181
www.vapotherm.com
Se poate patenta
www.vapotherm.com/patents
Linie asistență tehnică
Național: 855-557-8276
Internațional: 603-658-5121
TS@Vtherm.com
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RMS – UK Limited
28 Trinity Road
Nailsea, North Somerset BS48 4NU
United Kingdom
Telefon: +44-1275-85-88-91
Fax: +44-1275-85-88-91
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