Aerosol Adaptörü - Talimat
Kullanım Amacı:
Vapotherm Aerosol Adaptörünün Vapotherm HVNI Teknoloj s le Aerogen® Aeroneb
nebül zatörler arasındak bağlantıyı kolaylaştırması amaçlanmıştır.
Kullanma Tal matı:
Aerosol Adaptörünü hasta letme tüpü
le nazal kanül veya Vapotherm TA-22
Trakeostom Maskes Adaptörü arasına
yerleşt r n. Hasta konforunu artırmak
açısından adaptörü devreye yerleşt r rken
HVNI Tedav s n b r süre duraklatıp aerosol
tedav s n başlatmadan önce akışı stenen
sev yeye hızla yükseltmey düşünün.

Aerogen Nebülizatör
Aerosol
Adaptörü

İletme Tüpü

Nazal Kanül veya
TA-22 Adaptörü

Hasta arayüzünü letme tüpünden ayırın. Çıkarmayı kolaylaştırmak açısından
adaptörü letme tüpüne yavaşça takın. Sonra hasta arayüzünü adaptöre tekrar
bağlayın. Adaptör yerleşt kten sonra aerosol tedav s n başlatın. İlaç uygulama
sürec nde adaptör ve nebül zatör ün tes n n uygun şek lde d k ve yatay sev yedek
yönünü korumak öneml d r.
UYARILAR:
• Adaptör, aerosol tedav ler arasında çıkarılmalıdır çünkü devrede uzun süre
bırakılırsa kondensat b r kecekt r.
• Devamlı aerosol tedav ler ç n kullanıldığında b r kme hızına bağlı olarak
kondensat en geç 30 - 60 dak ka aralıklarla boşaltılmalıdır. Gereken aralık, gaz
akışı ve laç let m hızlarına bağlıdır.
• Düşük akışlar ve daha yüksek laç let m hızları kondensatın daha sık
boşaltılmasını gerekt r r.
• Kondensatın boşaltılmaması hastaya kondensat let lmes yle sonuçlanab l r.
Aerosol nebül zasyonu tal matı ç n Aerogen PRO veya SOLO Kullanma Tal matına
bakın. Prec s on Flow® çalıştırma b lg s ç n Prec s on Flow Kullanma Tal matına bakın.
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Aerosol Adapter
For use with Precision Flow®
QTY 10
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May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents

3101436 Rev A

RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea,
North Somerset
BS48 4NU
United Kingdom

Assembled in China

