
Nosowa wentylacja wysokoprzepływowa z maską Optiflow™

URZĄDZENIE AIRVO 2 FIRMY F&P
nawilżacz z wbudowanym generatorem 
przepływu, nosowa wentylacja 
wysokoprzepływowa z maską Optiflow™



   

1.  Maska na nos Optiflow™ 
•  Miękkie, elastyczne 

wypustki
•  Konstrukcja z szerokim 

otworem zapewnia 
minimalizację wypływu 
gazu pod wysokim 
ciśnieniem

•  Kształt wypustek jest 
dopasowany do budowy 
nosa pacjenta

www.fphcare.com/airvo
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URZĄDZENIE AIRVO™ 2 FIRMY F&P | — FUNKCJE

Przedstawiamy urządzenie AIRVO 2 firmy F&P zapewniające 
wspomaganie oddychania i nawilżenie dróg oddechowych ze 
szczególnym uwzględnieniem komfortu i łatwości użycia.
Urządzenie AIRVO 2 firmy F&P zostało opracowane specjalnie jako zintegrowane rozwiązanie zapewniające nosową 
wentylację wysokoprzepływową z maską Optiflow™. Wiodąca technologia firmy Fisher & Paykel Healthcare umożliwia 
komfortowe dostarczanie przez urządzenie AIRVO 2 wysokich przepływów mieszanin powietrza/tlenu samodzielnie 
oddychającym pacjentom za pośrednictwem unikalnej maski na nos Optiflow™.

2. Rurka do oddychania 
ogrzewanym powietrzem

• Podwójne przewody spiral-
nego elementu grzejnego 
oraz unikalny wbudowany 
czujnik temperatury

• Brak konieczności 
stosowania oddzielnych 
czujników temperatury 
ani łączników przewodów 
elementu grzejnego

4. Regulowane ustawienia 
temperatury i przepływu

•   Trzy ustawienia 
temperatury (37, 34, 31 °C) 
pomagają w zapewnieniu 
komfortu i zgodności

•  Wbudowany generator 
przepływu zapewnia 
szeroki zakres przepływu 
(2–60 L/min) zarówno dla 
pacjentów pediatrycznych, 
jak i dorosłych — nie jest 
wymagana instalacja 
doprowadzająca powietrze

3.  Opracowane w celu 
zapewnienia łatwości 
konfiguracji, stosowania 
i czyszczenia

•   Konfiguracja i 
rozwiązywanie problemów 
ułatwiają wyświetlane na 
ekranie pomocne animacje

5. Dodatkowy tlen  
(jeśli wymagany)

•  Dodatkowy tlen może 
pochodzić z instalacji 
doprowadzającej lub 
z butli tlenowej

•  Wbudowany 
ultradźwiękowy analizator 
tlenu nie wymaga 
kalibracji, serwisu ani 
wymiany

6. Wbudowany system 
dla zapewnienia 
nosowej wentylacji 
wysokoprzepływowej 
z maską Optiflow™

•  Urządzenie AIRVO 2 
firmy F&P z szerokim 
wachlarzem akcesoriów 
zapewnia uniwersalność, 
mobilność oraz wygodę 
stosowania
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