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EasyFlow nCPAP: översikt över tillbehör
Tillbehör till noninvasivt ventilationssystem för neonatalvård
+ Mycket mjuk, flexibel prong
+ Självtätande mask
+ Polstrat och icke-häftande pannskydd
med mjukt silikongel, placeras direkt på
pannan
+ Flexibelt huvudband som alternativ till
en traditionell mössa

Mössa (levereras inklusive pannstöd och fixeringsband)
Storlek
XS

Färg

Huvudomkrets

500 - 700 g

24 - 26 cm

900 - 1.200 g

22 - 24 cm

S

M
L

XXL

1.200 - 1.600 g

30 - 33 cm

2.400 - 3.000 g

33 - 36 cm

3XL

36 - 39 cm

4XL

39 - 42 cm

5XL

42 - 45 cm

6XL

45 - 48 cm

7XL

700 - 900 g

26 - 28 cm
28 - 30 cm

XL

Vikt

20 - 22 cm

Huvudband micro, set, artikelnummer 1 701 61 040
består av:

Huvudband micro

1.600 - 2.400 g
3.000 - 4.200 g
4.200 - 6.000 g
6.000 - 7.300 g
7.300 - 8.800 g

> 8.800 g

Huvudomkrets
20 - 28 cm

2 st. fixeringsband, vita

Antal

Artikelnummer

1

1 701 61 019

1

1 701 61 020

1

1 701 61 021

1

1 701 61 022

1

1 701 61 023

1

1 701 61 024

1

1 701 61 025

1

1 701 61 026

1

1 701 61 027

1

1 701 61 028

1

1 701 61 029
Vikt

500 - 1.350 g

Pannstöd

Huvudband mini, set, artikelnummer 1 701 61 041
består av:

Huvudband mini

2 st. fixeringsband, vita

Huvudomkrets

Vikt

28 - 36 cm

1.350 - 3.700 g

Huvudomkrets

Vikt

Pannstöd

Huvudband maxi, set, artikelnummer 1 701 61 042
består av:

Huvudband maxi

36 - 48 cm

2 st. fixeringsband, vita, långa

3.700 - 8.400 g

Pannstöd

Polstrat pannskydd med mjukt silikongel

Applikator med magnet och tryckförslutande kåpa
Flexibel anslutningsslangset Ø 12 mm (F&P)

M
L

XL

Antal

Artikelnummer

5

1 701 61 002

5
5
5

1 701 61 017

1 701 61 001
1 701 61 003
1 701 61 004

Artikelnummer

5

1 701 63 408

5

Masker
Storlek
XS
S

M
L

XL

1 701 61 018

Antal

5

Förlängning till mask/prong

S

5

5

Flexibel anslutningsslangset Ø 10 mm

Storlek

Artikelnummer

5

Polstrat pannskydd

Prong

Antal

1 701 61 161

1 701 63 409

1 701 61 000

Antal

Artikelnummer

5

1 701 61 012

5
5
5
5

1 701 61 005
1 701 61 013
1 701 61 014
1 701 61 015
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EasyFlow nCPAP
Det nya EasyFlow-systemet från Fritz Stephan GmbH anpassas optimalt till anatomin hos
prematura och nyfödda barn. Prong och masker med perfekt passform är en avgörande förutsättning
för en skonsam, noninvasiv ventilation. EasyFlow-systemet är enkelt att använda och integrerar
perfekt med neonatal-ventilationssystemen SOPHIE och STEPHANIE.
Det nya polstrade pannskyddet med silikon fäster
vid pannan tack vare gelstrukturens fästegenskaper.
Ingen ytterligare fixering behövs. Det biokompatibla
silikongelet innehåller inga lösningsmedel.

Flexibel
anslutningsslang
Applikator
Pannskydd
med
silikon

Pannskydd

Med hjälp av huvudbandet som finns i tre storlekar
kan sköterskan kontrollera att huvudsetet är exakt
anpassat till huvudets omkrets. Huvudbandet kan endast
användas för fastsättning av prong för båda näsborrarna
eller masker med mjuka fixeringsband. Det är gjort av ett
mjukt och biokompatibelt material med kardborrband
för att fästa fixeringsbanden.
Mycket mjukt och flexibelt silikongummi av högsta
kvalitet används för att ge maximal komfort.

Näsprong
Fixeringsband

Huvudband

Det här användarvänliga systemtillbehöret består av
det nya huvudbandet, ett pannskydd med silikongel,
applikatorfäste med en metalldel, en applikator med
magnet och ett prong (för båda näsborrarna) eller en
mask. Längden och höjden kan justeras steglöst.
Flexibel anslutningsslang och en medicinsk nebulisator
kan anslutas om så önskas.
Alla systemkomponenter är enkla att använda och att
anpassa optimalt till den individuella anatomin hos
nyfödda.
Olika storlekar: Flexibla justerbara huvudband som finns
i tre storlekar. EasyFlow nCPAP – perfekt passform,
bekvämt och pålitligt.

Responsiva och pålitliga nCPAPpatientgränssnitt har avgörande
betydelse för att den noninvasiva
ventilationsbehandlingen ska lyckas.
Det nya pannskyddet med silikongel kan
fästas mot patientens panna direkt efter att det
tagits ut ur förpackningen. Du behöver eventuellt
ta bort lite fostertalg först. Med hjälp av pronget
får patienten en fullgod nCPAP-behandling tills
en mer omvårdande behandling kan påbörjas på
neonatal avdelningen.

När det är dags att flytta över patienten till
rutinbehandling kan de flexibla justerbara
huvudbanden användas. Huvudbandet kan
användas för fastsättning av prong eller
masker med mjuka fixeringsband som fästs
med kardborrband.

Näspronget irriterar varken hud eller slemhinnor och
har en perfekt anatomisk utformning som gör att det
inte belastar nässkiljeväggen.
Masken har en specialanpassad bälgutformning för att
ge optimal passform, och den är även självtätande.
Det polstrade pannskyddet med silikongel utgör
fäste för applikatorn, dit slangarna och näspronget
eller masken kopplas. En integrerad magnet gör att
applikatorn kan positioneras på applikatorfästet med
millimeterprecision för att ge optimal tryckavlastning.
Flexibel anslutningsslang ökar komforten och underlättar inkopplingen. De minskar tryckbelastningen
från de tunga ventilationsslangarna avsevärt och gör
det enkelt att koppla bort dem från patientens näsa.

Våra mössa med färgkodning för de 11 olika
storlekarna och dokumenterat goda användningsegenskaper är fortfarande tillgängliga.
De hudvänliga materialen har testats noggrant
i kliniska miljöer och har många fördelar.
EasyFlow nCPAP-mössa – perfekt passform,
bekväma och säkra.

EasyFlow nCPAP
Det nya EasyFlow-systemet från Fritz Stephan GmbH anpassas optimalt till anatomin hos
prematura och nyfödda barn. Prong och masker med perfekt passform är en avgörande förutsättning
för en skonsam, noninvasiv ventilation. EasyFlow-systemet är enkelt att använda och integrerar
perfekt med neonatal-ventilationssystemen SOPHIE och STEPHANIE.
Det nya polstrade pannskyddet med silikon fäster
vid pannan tack vare gelstrukturens fästegenskaper.
Ingen ytterligare fixering behövs. Det biokompatibla
silikongelet innehåller inga lösningsmedel.

Flexibel
anslutningsslang
Applikator
Pannskydd
med
silikon

Pannskydd

Med hjälp av huvudbandet som finns i tre storlekar
kan sköterskan kontrollera att huvudsetet är exakt
anpassat till huvudets omkrets. Huvudbandet kan endast
användas för fastsättning av prong för båda näsborrarna
eller masker med mjuka fixeringsband. Det är gjort av ett
mjukt och biokompatibelt material med kardborrband
för att fästa fixeringsbanden.
Mycket mjukt och flexibelt silikongummi av högsta
kvalitet används för att ge maximal komfort.

Näsprong
Fixeringsband

Huvudband

Det här användarvänliga systemtillbehöret består av
det nya huvudbandet, ett pannskydd med silikongel,
applikatorfäste med en metalldel, en applikator med
magnet och ett prong (för båda näsborrarna) eller en
mask. Längden och höjden kan justeras steglöst.
Flexibel anslutningsslang och en medicinsk nebulisator
kan anslutas om så önskas.
Alla systemkomponenter är enkla att använda och att
anpassa optimalt till den individuella anatomin hos
nyfödda.
Olika storlekar: Flexibla justerbara huvudband som finns
i tre storlekar. EasyFlow nCPAP – perfekt passform,
bekvämt och pålitligt.

Responsiva och pålitliga nCPAPpatientgränssnitt har avgörande
betydelse för att den noninvasiva
ventilationsbehandlingen ska lyckas.
Det nya pannskyddet med silikongel kan
fästas mot patientens panna direkt efter att det
tagits ut ur förpackningen. Du behöver eventuellt
ta bort lite fostertalg först. Med hjälp av pronget
får patienten en fullgod nCPAP-behandling tills
en mer omvårdande behandling kan påbörjas på
neonatal avdelningen.

När det är dags att flytta över patienten till
rutinbehandling kan de flexibla justerbara
huvudbanden användas. Huvudbandet kan
användas för fastsättning av prong eller
masker med mjuka fixeringsband som fästs
med kardborrband.

Näspronget irriterar varken hud eller slemhinnor och
har en perfekt anatomisk utformning som gör att det
inte belastar nässkiljeväggen.
Masken har en specialanpassad bälgutformning för att
ge optimal passform, och den är även självtätande.
Det polstrade pannskyddet med silikongel utgör
fäste för applikatorn, dit slangarna och näspronget
eller masken kopplas. En integrerad magnet gör att
applikatorn kan positioneras på applikatorfästet med
millimeterprecision för att ge optimal tryckavlastning.
Flexibel anslutningsslang ökar komforten och underlättar inkopplingen. De minskar tryckbelastningen
från de tunga ventilationsslangarna avsevärt och gör
det enkelt att koppla bort dem från patientens näsa.

Våra mössa med färgkodning för de 11 olika
storlekarna och dokumenterat goda användningsegenskaper är fortfarande tillgängliga.
De hudvänliga materialen har testats noggrant
i kliniska miljöer och har många fördelar.
EasyFlow nCPAP-mössa – perfekt passform,
bekväma och säkra.

Fritz Stephan GmbH
Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackenbach
Tyskland

Pediatrik

Nyhepta:nnskydd

d
+ Nu me ongel
k
med sili dband
u
och huv

EasyFlow nCPAP: översikt över tillbehör
Tillbehör till noninvasivt ventilationssystem för neonatalvård
+ Mycket mjuk, flexibel prong
+ Självtätande mask
+ Polstrat och icke-häftande pannskydd
med mjukt silikongel, placeras direkt på
pannan
+ Flexibelt huvudband som alternativ till
en traditionell mössa

Mössa (levereras inklusive pannstöd och fixeringsband)
Storlek
XS

Färg

Huvudomkrets

500 - 700 g

24 - 26 cm

900 - 1.200 g

22 - 24 cm

S

M
L

XXL

1.200 - 1.600 g

30 - 33 cm

2.400 - 3.000 g

33 - 36 cm

3XL

36 - 39 cm

4XL

39 - 42 cm

5XL

42 - 45 cm

6XL

45 - 48 cm

7XL

700 - 900 g

26 - 28 cm
28 - 30 cm

XL

Vikt

20 - 22 cm

Huvudband micro, set, artikelnummer 1 701 61 040
består av:

Huvudband micro

1.600 - 2.400 g
3.000 - 4.200 g
4.200 - 6.000 g
6.000 - 7.300 g
7.300 - 8.800 g

> 8.800 g

Huvudomkrets
20 - 28 cm

2 st. fixeringsband, vita

Antal

Artikelnummer

1

1 701 61 019

1

1 701 61 020

1

1 701 61 021

1

1 701 61 022

1

1 701 61 023

1

1 701 61 024

1

1 701 61 025

1

1 701 61 026

1

1 701 61 027

1

1 701 61 028

1

1 701 61 029
Vikt

500 - 1.350 g

Pannstöd

Huvudband mini, set, artikelnummer 1 701 61 041
består av:

Huvudband mini

2 st. fixeringsband, vita

Huvudomkrets

Vikt

28 - 36 cm

1.350 - 3.700 g

Huvudomkrets

Vikt

Pannstöd

Huvudband maxi, set, artikelnummer 1 701 61 042
består av:

Huvudband maxi

36 - 48 cm

2 st. fixeringsband, vita, långa

3.700 - 8.400 g

Pannstöd

Polstrat pannskydd med mjukt silikongel

Applikator med magnet och tryckförslutande kåpa
Flexibel anslutningsslangset Ø 12 mm (F&P)

M
L

XL

Antal

Artikelnummer

5

1 701 61 002

5
5
5

1 701 61 017

1 701 61 001
1 701 61 003
1 701 61 004

Artikelnummer

5

1 701 63 408

5

Masker
Storlek
XS
S

M
L

XL

1 701 61 018

Antal

5

Förlängning till mask/prong

S

5

5

Flexibel anslutningsslangset Ø 10 mm

Storlek

Artikelnummer

5

Polstrat pannskydd

Prong

Antal

1 701 61 161

1 701 63 409

1 701 61 000

Antal

Artikelnummer

5

1 701 61 012

5
5
5
5

1 701 61 005
1 701 61 013
1 701 61 014
1 701 61 015

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Fritz Stephan GmbH 03/2015

EasyFlow nCPAP

Tel. +49 +6439-91 25-0
Fax +49 +6439-91 25-111
info@stephan-gmbh.com
www.stephan-gmbh.com

Pediatri

EasyFlow nCPAP
Det nya EasyFlow-systemet från Fritz Stephan GmbH är kompatibelt med flera olika
ventilatormodeller på den svenska marknaden.
Kombinationen av EasyFlow nCPAP med Fisher and Paykels befuktare MR850, befuktarkammare
MR290 och patientkrets RT235 har testats och godkänts av Fritz Stephan GmbH för användning av
följande produkter:
➢ Babylog® VN500 – Dräger AG & Co. KGaA
➢ Babylog® 8000 Plus – Dräger AG & Co. KGaA
➢ Servo-i/ Servo-n – Maquet GmbH & Co. KG
➢ Leoni Plus/ Leoni II – Mobil – Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
➢ Fabian + nCPAP/ Fabian Evolution/ Fabian HFO – Acutronic Medical System AG
➢ Bubble CPAP (BC161) – Fisher and Paykel Healthcare Limited
➢ AVEA® - CareFusion GmbH

Kombinationen av EasyFlow nCPAP med Wilamed Aircons befuktare och patientkrets Intersurgical
BC6188/ 10mm har testats och godkänts av Fritz Stephan GmbH för användning av följande produkter:
➢ SLE 6000 – SLE Limited

Svensk återförsäljare
Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
Tel: 0243-23 05 00
info@aspira.se
www.aspira.se

