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Symbole

Ostrzeżenia

• Przed użyciem tego urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.

• Nie używaj urządzenia do
podtrzymywania życia.
• Aparat do terapii
wysokoprzepływowej wytwarza podczas
pracy dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych. Jeśli terapia wykazuje
działania niepożądane u pacjentów,
należy natychmiast przerwać terapię i
wezwać lekarza.

• To urządzenie może być używane i
regulowane wyłącznie zgodnie z
zaleceniami lekarza.

• Nie zastępuj porady lekarza
zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi.

• Ten aparat może być używany wyłącznie
z nawilżaczami, podgrzewanymi
przewodami do oddychania, kaniulami
nosowymi i innymi akcesoriami
zatwierdzonymi przez dystrybutora.
Stosowanie niezatwierdzonych
akcesoriów może pogorszyć działanie
wysokoprzepływowego urządzenia lub
spowodować zagrożenie.

• W przypadku awarii zasilania lub
nieprawidłowego działania aparatu o
wysokim przepływie, należy wyjąć kaniule
nosowe i odciąć dopływ tlenu.

• Aby zapewnić kompatybilność
elektromagnetyczną , to urządzenie musi
być zainstalowane, przetestowane i
używane zgodnie z postanowieniami
załączonych dokumentów.

Stopnie Celsjusza Litr na minutę

Klasa ochrony II przed porażeniem
elektrycznym

Pionowo padające krople wody nie
wywołują szkodliwych skutków.

Stan Alarmowy Poziom ochrony elektrycznej, BF

Alarm dźwiękowy wyłączony Numer seryjny

Według RoHS Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi

Zgodnie z dyrektywą WE 93/42/ECC Zwróć uwagę na informację

Uwaga - gorące powierzchnie
Menu otwarte;

Zmiany parametrów są możliwe

Podgrzewany przewód Menu zablokowane;
Nie można wprowadzić zmian.

°C L/min

IPX1
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• Przenośne i mobilne urządzenia
komunikacyjne RF mogą osłabić
kompatybilność elektromagnetyczną
tego aparatu. W takim przypadku
prosimy o kontakt z dystrybutorem w
celu rozwiązania problemu.

• To urządzenie można podłączyć tylko
za pomocą przewodów zasilających
określonych w tym dokumencie.
Stosowanie niezatwierdzonych
akcesoriów i przewodów zasilających
do podłączeniaurządzenia może
prowadzić do zwiększonej emisji
elektromagnetycznej lub zmniejszenia
odporności na promieniowanie
elektromagnetyczne.

• Nie umieszczaj tego urządzenia w
pobliżu innych urządzeń.Jeżeli ten
aparat ma być zainstalowany w pobliżu
innych urządzeń, należy przeprowadzić
obserwacje, aby upewnić się, że ten
aparat do terapii wysokoprzepływowej
może normalnie funkcjonować w
takim miejscu. Urządzenie do terapii
wysokoprzepływowej należy umieścić
w dobrze wentylowanym miejscu i nie
na miękkiej powierzchni.

• Nie używaj urządzenia o wysokim
przepływie, jeśli jest otoczone
łatwopalnymi i/lub narkotycznymi
gazami.

• Nie kontynuuj używania tego
urządzenia, jeśli zaobserwować
można uszkodzenia, ciecz dostała się
do środka, gaz terapeutyczny jest
zbyt gorący lub słychać nietypowe
odgłosy.

• Jeśli urządzenie do terapii jest
używane zgodnie z określonymi
warunkami otoczenia i wilgotności,
temperatura gazu terapeutycznego
wynosi poniżej 43 ° C.

• Temperatura i wilgotność gazu
terapeutycznego ulegnie zmianie,
jeśli urządzenie o wysokim
przepływie będzie eksploatowane
poza określonymi warunkami
otoczenia temperatury i wilgotności.

• Jeżeli to urządzenie jest używane
poza określonymi warunkami
środowiskowymi (temperatura,
wilgotność itp.), może to mieć wpływ
na działanie urządzenia do terapii
wysokoprzepływowej.

• Napięcie wejściowe AC powinno
mieścić się w zakresie ± 10% napięcia
znamionowego. Napięcia wejściowe
AC poza tym zakresem mogą
uszkodzić dane urządzenie.
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• Praca aparatu do terapii wysokoprzepływowej może zostać zakłócona,
jeśli jest używany w pobliżu elektrokoagulacji, elektrochirurgii, defibrylacji,
promieni rentgenowskich (promienie y), promieniowania podczerwonego i
przejściowych pól elektromagnetycznych, w tym rezonansu
magnetycznego (MRI) i zakłóceń radiowych.

• Jeśli urządzenie do terapii jest zablokowane przez zamknięcie przewodu
terapeutycznego lub wlotu powietrza, aparat ten może przegrzać się lub
ulec uszkodzeniu.

• Jeśli urządzenie zostanie podłączone do tlenu, a przewód zostanie
zablokowany, może to prowadzić do zwiększonego stężenia tlenu.

• Otwory wentylacyjne znajdują się w dnie komory nawilżania. Aby uniknąć
oparzeń, nie dotykaj spodu urządzenia podczas przenoszenia urządzenia.

• Nie przenoś aparatu podczas pracy, nie obracaj go do góry nogami ani nie
przechylaj, gdy w komorze wodnej znajduje się woda. Zapobiegnie to
przedostawaniu się wody z powrotem do urządzenia i uszkodzeniu go.

• Gdy urządzenie do terapii wysokoprzepływowej nie jest używane, wyjmij
wtyczkę z gniazdka.

• Nie otwieraj wnętrza urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez upoważniony personel serwisowy.

• W celu prawidłowej utylizacji aparatu prosimy o kontakt z dystrybutorem.

• Uwaga: Powyżej podano ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności. Bardziej
szczegółowe ostrzeżenia i uwagi dla użytkownika można znaleźć w
niniejszej instrukcji obsługi.



06

Wstęp

Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej z serii LM Flow to podgrzewane
urządzenia o dużym przepływie ze zintegrowanym nawilżaczem oddechowym.
Aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z tego aparatu, przed użyciem przeczytaj
uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

Zastosowanie

Wyświetlacz LCD

Gaz do oddychania –
wylot

Punkt odniesienia do
docelowej temperatury
skraplania

LM Flow

Komora wodnaPrzyciski

Włącznik zasilania

Wlot tlenu/
Niskie
ciśnienie

Osłona/ Filtr
wlotu tlenu

Komponenty i funkcje

Encoder

Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej jest odpowiednie dla pacjentów z
oddychaniem spontanicznym. W terapii wykorzystywany jest podgrzewany i
nawilżany gaz oddechowy o określonym przepływie. To urządzenie jest
odpowiednie do nawilżania i terapii tlenowej przez kaniulę nosową, intubację
dotchawiczą i tracheostomię. Nie służy do podtrzymywania życia.

Opis urządzenia

Elementy składowe urządzenia
Urządzenia do terapii wysokoprzepływowej serii LM Flow składają się z
następujących elementów:

Port danych
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Przygotowanie systemu

Wlot tlenu, Niskie/wysokie ciśnienie

Wyświetlacz parametrów, ustawianie parametrów (tylko LMFlow100)

Start/Stop, ustawienia parametrów

Podłączenie do zewnętrznego źródła tlenu

Podłączenie do zasilania

Wlot i filtrowanie powietrza do terapii

Rozszerza funkcje urządzenia; prosimy o kontakt z
dystrybutorem w celu uzyskania szczegółów

Punkt odniesienia docelowej temperatury skraplania

Podłącza się do podgrzewanego przewodu

Zapas wody i podgrzewanie

Automatyczna kontrola FiO2

Ostrzeżenie: Do portu danych podłączaj tylko nośniki danych
zatwierdzone przez dystrybutora.

OSTRZEŻENIE: Jeśli komora wodna i podgrzewany przewód do terapii nie są
prawidłowo zainstalowane, nie uruchamiaj urządzenia. Aby uniknąć poparzeń, nie
dotykaj spodu komory wodnej.

Moduł kontrolujący o2

LM Flow 100

Wyświetlacz LCD

Przyciski / enkodery

Wlot tlenu

Podłączenie zasilania

Osłona, wlot powietrza, filtr

Port danych

Punkt odniesienia docelowej
temperatury skraplania

Wylot gazu oddechowego

Komora wodna

Moduł sterujący O2
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Instalacja LM Flow

Podłącz dyszę
dopasowaną do komory
wodnej.

Aby włożyć komorę
wodną, naciśnij
zamknięcie ze spodem
komory i wsuń komorę
wodną do momentu
zatrzasku.

Podłącz worek z wodą/
butelkę (tylko w
przypadku używania
automatycznie
napełniającej się
komory).

Sprawdź poziom wody w
komorze.

Podłącz system
podgrzewanych
przewodów.

Podłącz źródło tlenu do
zbiornika z tlenem (tylko
w przypadku potrzeby

dodatkowego tlenu).

Podłącz źródło tlenu
do urządzenia (tylko
w przypadku
potrzeby
dodatkowego tlenu).

Podłącz LM Flow do
zasilania.
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Instalacja LM Flow

Podłącz dyszę
dopasowaną do komory
wodnej.

Aby włożyć komorę
wodną, naciśnij
zamknięcie ze spodem
komory i wsuń komorę
wodną do momentu
zatrzasku.

Podłącz worek z wodą/
butelkę (tylko w
przypadku używania
automatycznie
napełniającej się
komory).

Podłącz LM
Flow 100 do zasilania.

Sprawdź poziom wody w
komorze.

Podłącz system
podgrzewanych

przewodów.

Podłącz źródło
tlenu (tylko w
przypadku
potrzeby
dodatkowego
tlenu).
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→Komora wodna w pielęgnacji domowej
Korzystając z komory wodnej w warunkach opieki domowej, wlej czystą lub
sterylną wodę medyczną (np. sterylna woda ALLEGRA) do komory wodnej.
Podgrzewając wodę przed użyciem do 100 °C, zmniejszasz osadzanie się
kamienia w komorze wodnej. Nie napełniaj komory wodnej powyżej oznaczenia
maksymalnego poziomu wody.
Uwaga dla czytelnika: Podczas pracy komora wodna jest podgrzewana. Należy
unikać dotykania metalowej podstawy komory wodnej i płyty grzewczej
urządzenia.

→Automatyczna komora wodna (warunki kliniczne)
Korzystając z automatycznej komory wodnej, zawieś worek sterylnej wody
powyżej. Wprowadź igłę do gumowego korka woreczka z wodą i otwórz otwór
wentylacyjny worka. Kliniczna komora wodna AutoFill jest automatycznie
napełniana wodą do wymaganego poziomu.
Należy używać sterylizowanej wody odpowiedniej do celów medycznych w ilości
nie większej niż 2000 ml.
Po podłączeniu worka na wodę sprawdź, czy woda wpływa do komory wodnej i
znajduje się poniżej linii zaznaczenia. W razie problemów wymień komorę
wodną.
Upewnij się, że woda nie wycieka z komory oraz worka na wodę podczas
użytkowania. W przeciwnym razie komora wodna wyschnie i osłabi to efekt
nawilżania.
Aby uniknąć uszkodzenia automatycznie napełniającej się komory wodnej,
należy unikać jej całkowitego opróżniania.

→Przewód do terapii
Sprawdź przewód i kaniulę nosową przed ich podłączeniem i wymień je,
jeśli widoczne są pęknięcia lub inne uszkodzenia.
Nie wystawiaj odsłoniętej skóry na działanie podgrzewanego przewodu do
terapii przez długi czas, aby uniknąć podrażnienia skóry spowodowanego
ciepłem.
Nie używaj przewodu w pobliżu źródła ciepła (np. grzejnika). Nie zakrywaj
dużych obszarów przewodu. W przeciwnym razie temperatura może wzrosnąć.
Aby uniknąć zakłóceń, przewód terapeutyczny należy trzymać z dala od
wszelkich przedmiotów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz
przewodów elektrycznych i przewodników.

Uwagi dla użytkownika / ostrzeżenia
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Aby uniknąć zakłóceń, przewód terapeutyczny
należy trzymać z dala od wszelkich przedmiotów
emitujących promieniowanie elektroniczne oraz
przewodów elektrycznych i przewodników.

→Podłączanie źródła tlenu
LM Flow (rys.III a)
Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej LM
Flow można podłączyć do niskociśnieniowego źródła
tlenu (np. koncentratora tlenu). W tym celu podłącz
przewód doprowadzający tlen do złącza tlenu w
aparacie LM Flow (patrz Rysunek IIIa).

LM Flow 100 (rys.III b)

Aparat LM Flow 100 można podłączyć zarówno do
niskociśnieniowego źródła tlenu (np. koncentratora
tlenu), jak i do wysokociśnieniowego źródła tlenu.
W celu podłączenia do niskociśnieniowego źródła
tlenu należy postępować zgodnie z opisem w części
LM Flow i na rysunku IIIa.
W celu podłączenia do źródła tlenu pod wysokim
ciśnieniem należy dokręcić nakrętkę łączącą
przewód doprowadzający tlen do gwintu przyłącza
tlenu urządzenia LM Flow (patrz rys. IIIb) i mocno
dokręcić nakrętkę łączącą (ręcznie).

→Jak podłączyć do zasilania

Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania z tyłu
urządzenia i włóż wtyczkę do gniazdka. Ekran
aparatu zaświeci się, wskazując, że urządzenie jest
prawidłowo zasilane.

III a) Podłączenie tlenu
(niskie ciśnienie)

IIIb) Podłączenie tlenu (niskie
ciśnienie)

Podłączenie tlenu
(wysokie
ciśnienie)
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Panel sterowania

Wyświetlacz LCD

Przycisk Start/Stop

Wycisz
Menu

Encoder

Start / Stop

Wycisz

Menu

Enkoder

*
*
*

Panel sterowania składa się z przycisków i wyświetlacza LCD.

→ Przyciski

→Wyświetlacz LCD
*Wyświetlacz LCD można obsługiwać w trybie monitorowania lub w trybie
menu ustawień.
*Tryb monitorowania: wyświetla tryb pracy i monitoruje stężenie tlenu,
natężenie przepływu i temperaturę.
*Jeżeli przez ok. 5 min nie jest wykonywana żadna akcja, wyświetlacz LCD
przyciemnia się. Po naciśnięciu dowolnego przycisku wyświetlacz LCD
ponownie się zaświeci.

Naciśnij ten przycisk w trybie uśpienia, aby zacząć terapię.
Naciśnij ten przycisk podczas terapii, aby ją zakończyć

Naciśnĳ ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć alarmy dźwiękowe

Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu ustawień albo w celu
wyjścia ipotwierdzenia ustawionych parametrów.

Ten enkoder ma trzy podstawowe funkcje: potwierdź (naciśnĳ), obróć w
lewo, obróć w prawo.

Obracając w lewo lub w prawo, wybierasz różne funkcje, a następnie
możesz zmienić wartości lub dane. Dane lub wartości są
zatwierdzane przez ponowne naciśnięcie enkodera.
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30
L/min
Flow

°C
Temp

Standby

Standby

30
L/min
Flow

°C
Temp

55
%

Concentration

Working time

Stan pracy urządzenia do
terapii wysokoprzepływowej,
monity, informacje alarmowe

Ustawienia wartości
przepływu

Stan pracy urządzenia

Wartość koncentracji
tlenu

Wyświetlacz
koncentracji tlenu

Wartość ustawiona
temp. skraplania

Monity, informacje o
alarmach

Ustawienia wartości
przepływu

LM Flow

LM Flow 100

* *Menu ustawień: ustawienie trybu, ustawienie alarmu, konfiguracja
systemu

55
%

Concentration

Wartość ustawiona
temp. skraplania
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Eksploatacja

→Jak podłączyć urządzenie do terapii wysokoprzepływowej
Podłącz urządzenie do sieci.

→Ustawianie parametrów
Nie zmieniaj parametrów bez instrukcji i nadzoru lekarza. Rozdział ten można
pominąć, jeśli urządzenie ma nadal działać z ostatnimi ustawieniami.
Nie można zmienić parametrów, jeśli w prawym górnym rogu interfejsu
ustawień wyświetlana jest ikona .
Tylko wtedy, gdy wyświetla się można zmieniać parametry i wprowadzać
zmiany w konfiguracji systemu.

Ustawienie parametrów LM Flow

Naciśnij przycisk Menu, aby wybrać
przepływ i temperaturę za pomocą

enkodera.

Wybierz parametry za pomocą
enkodera.

Ustaw wymaganą koncentrację tlenu
przy źródle tlenu (tylko w przypadku,
gdy wymagany jest dodatkowy tlen).

Przyciśnĳ przycisk Start/Stop przez
3 sekundy, aby zacząć terapię.

Dopasuj kaniulę nosową.
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Ustawienie parametrów LM Flow 100

Ustaw parametry za pomocą
ekranu dotykowego.

Ustaw wymagane parametry (O2,
przepływ, temperatura) za pomocą

ekranu dotykowego/enkodera.

Przyciśnĳ przycisk Start/Stop przez
3 sekundy, aby rozpocząć
terapię.

Dopasuj kaniulę nosową.

Zakończenie terapii

LM Flow:
Odłącz/wyłącz źródło tlenu

Przyciskaj przycisk Start/Stop
przez 3 sekundy, aby
zakończyć terapię i rozpocząć

lub zakończyć tryb
suszenia.

LM Flow 100:
Odłącz/wyłącz źródło tlenu

Odłącz przewody i odłącz zasilanie.
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Ustawienia parametrów

Dzieci

Dorośli

• Przepływ: 2-25 l / min;
• Temperatura: 34 ° C
• O2: 21–100%

• Przepływ: 10-80 l/min
• Temperatura: 31 ° C, 34 ° C, 37 °C
• O2: 21–100%

Tryb pracy:

Ustawienia
alarmu:

Konfiguracja systemu:

Alarm Ustawienia parametrów Wartość domyślna

O2 za wysokie! OFF, 30% - 100% 90%

O2 za niskie! OFF, 21% - 25% 21%

Alarm systemowy OFF, ON OFF

System zablokowany !!! OFF, ON OFF

Reset alarmu Resetuje wartości domyślne parametrów
alarmu.

Menu kliniczne WYŁ: Urządzenie może być tylko włączone i
wyłączone. Pozostałe funkcje są zablokowane.
WŁ: Wszystkie ustawienia mogą być
zmienione.

Język Niemiecki/Angielski
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Uwaga:
Jeśli urządzenie do terapii wysokoprzepływowej wysyła alarm, ponieważ
ustawiona wartość przepływu nie została osiągnięta, może to być
spowodowane tym, że model kaniuli nosowej nie jest odpowiedni. W
takim przypadku należy ją zastąpić większą kaniulą nosową. Zaleca się
stosowanie modelu NAS-1 S, gdy przepływ jest mniejszy niż 50 l/min, lub
modelu NAC-1 M, gdy przepływ jest mniejszy niż 60 l/min. Nie ustawiaj
parametrów bez instrukcji lekarza prowadzącego i używaj urządzenia tylko
pod nadzorem lekarza.
Nieprawidłowe ustawienia progów alarmowych mogą prowadzić do
fałszywych alarmów.

→Podgrzewaniewstępne
Naciśnij przycisk Start/Stop przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Na
ekranie wyświetlany jest komunikat „Wstępne podgrzewanie” i aparat do
terapii wysokoprzepływowej zaczyna się rozgrzewać. Zaraz potem
wyświetlane wartości przepływu i punktu skraplania zwiększają się. Kiedy
ustawione wartości zostaną osiągnięte, wartość wyświetlona pozostaje
niezmieniona. Następnie pojawia się słowo „Ac�ve” - „Aktywny”
po rozgrzaniu się urządzenia.

UWAGA:

Upewnij się, że urządzenie jest już uruchomione podczas podłączania
tlenu.
Tlen można podłączyć tylko do wlotu tlenu urządzenia. Upewnij się, że
przewód tlenowy, osłona wlotu powietrza, filtr i wtyczka zasilania są
prawidłowo zainstalowane. Przed zakończeniem terapii należy najpierw
wyłączyć źródło tlenu, następnie odłączyć przewód tlenowy i przełączyć
aparat w tryb czuwania tylko wtedy, gdy stężenie tlenu w urządzeniu
powróci do poziomu otoczenia (21% obj.).
Gdy aparat nie jest używany, należy upewnić się, że źródło tlenu jest
wyłączone, aby zapobiec gromadzeniu się tlenu w urządzeniu.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, podczas terapii tlenem należy zachować
szczególne środki ostrożności. Urządzenia do terapii wysokoprzepływowej
nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ognia lub dymu.
Aparat powinien być zainstalowany w dobrze wentylowanym miejscu.
Ze względów bezpieczeństwa wszystkie materiały zapłonowe powinny być
trzymane z dala od tlenu i nie powinny być przechowywane w tym samym
pomieszczeniu z tlenem. Tabliczki "Zakaz palenia, zakaz ognia" powinny
być dobrze widoczne.

Preheating Active
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W pobliżu tlenowego sprzętu medycznego i akcesoriów należy unikać iskier
generowanych przez elektryczność statyczną (poprzez tarcie).

→Dostosuj przepływ tlenu
Wyreguluj przepływ źródła tlenu i upewnij się, że stężenie tlenu pokazane na
wyświetlaczu urządzenia odpowiada wymaganym wartościom. FiO2 może być
sterowane automatycznie podczas korzystania z LM Flow 100.
Stężenie tlenu musi mieścić się w ustawionym zakresie parametrów, w
przeciwnym razie włączy się alarm.

Uwaga dla użytkownika:
Gaz wdychany przez pacjenta może być poniżej monitorowanej wartości z
powodu rozcieńczenia powietrzem.

→Eksploatacja
Załóż prawidłowo kaniulę nosową i rozpocznij leczenie.
Jeśli podczas zabiegu nastąpi przerwa w zasilaniu zewnętrznym, włączy się
alarm (naciśnij przycisk Mute - Wycisz, aby wyłączyć alarm). W takim
przypadku użytkownik musi natychmiast odciąć źródło tlenu, wyjąć kaniulę
nosową, sprawdzić zasilanie i nie kontynuować korzystania z urządzenia,
dopóki usterka nie zostanie naprawiona.

→Tryb transportu
Naciśnĳ i przytrzymaj przycisk wyciszenia (Mute) przez 3 sekundy w
trybie gotowości, nagrzewania lub aktywnym, aby aparat przełączył się w tryb
transportowy, a przewody i komora wodna nie były już w trybie nagrzewania.
Urządzenie 20 minut później przełącza się z powrotem w tryb rozgrzewania.
Podczas transportu przepływ urządzenia pozostaje niezmieniony.

→Koniec terapii
Po zakończeniu terapii urządzeniem należy wyjąć kaniulę nosową, najpierw
odciąć źródło tlenu, a następnie odłączyć przewód tlenowy od urządzenia.
Naciśnij przycisk Start/Stop przez 3 sekundy.
Aparat przechodzi następnie w tryb suszenia, podczas którego przewody są
suszone. Tryb suszenia trwa 99 minut. Następnie urządzenie do terapii
wysokoprzepływowej przełącza się w tryb gotowości. Jeśli tryb suszenia ma
zostać wyłączony wcześniej, przyciśnij przycisk Start/Stop przez co najmniej 3
sekundy.
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Uwaga:
Jeśli fazy suszenia są zbyt krótkie, przewody mogą
zostać uszkodzone przez pozostałą wilgoć, co może
uniemożliwić ponowne użycie.
Uwaga:
Pod koniec terapii należy zawsze wyłączyć tlen, aby
uniknąć gromadzenia się tlenu w aparacie.
Uwaga:
Aby uniknąć możliwego uszczerbku na zdrowiu, nie
zakładaj kaniuli nosowej podczas trybu suszenia.

Urządzenia LM Flow wyposażone są w wizualne i
dźwiękowe sygnały alarmowe. Wizualny sygnał
alarmowy pojawia się w przypadku startu alarmu
podczas używania urządzenia. Przyczyny sygnałów
alarmowych należy jak najszybciej wyeliminować, aby
uniknąć zagrożeń.

Wizualny sygnał alarmowy jest pokazany na rysunku po
prawej stronie. Typ alarmu jest wyjaśniony pod
symbolem.

Przycisk wyciszenia może wyciszyć alarm dźwiękowy na
2 minuty.

Alarmy

Wyłącz tlen

99

Suszenie przewodu

99

!! Error !

!! Error !

Alarm dźwiękowy jest ponownie aktywowany przez
ponowne naciśnięcie przycisku wyciszenia.
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Alarm

Alarm
wewnętrzny

Sprawdź przewody

Sprawdzanie pod
kątem wycieków

System zablokowany

Za niski poziom tlenu

Za wysoki poziom
tlenu

Docelowy przepływ

Opis problemu
Po uruchomieniu pojawia się alarm
błędu, wyświetla błędy w częściach
wewnętrznych, np. silniku i po 5
sekundach włącza się alarm
dźwiękowy.

Alarm pojawia się w przypadku, gdy
urządzenie nie wykrywa elementu
grzejnego przewodu oddechowego po
rozpoczęciu terapii. Włącza się alarm
dźwiękowy po upływie 5 sekundach

Jeśli aparat wykryje wyciek
wyświetlany jest alarm wycieku i
włączy się alarm dźwiękowy po
5 sekund.

Jeśli urządzenie wykryje blokadę,
alarm jest wyświetlany i po 10
sekundach włączy się alarm
dźwiękowy.

Jeśli zostanie wykryte, że
koncentracja
tlenu spadła poniżej wartości
granicznej, zostanie wyświetlony
alarm i włączy się sygnał dźwiękowy
po 20 sekundach. Zakres ustawień
alarmu niskiego FiO2wynosi od 21 do
25% obj. i WYŁ (poziomy ustawień:
1% obj.).

Jeśli zostanie wykryte, że
koncentracja tlenu przewyższyła limit
alarmu wysokiego FiO2, wyświetli się
alarm i włączy się alarm dźwiękowy
po 20 s. Zakres można regulować od
30 do 100% objętości i WYŁ.
Ustawienie domyślne wynosi 100%
(poziomy ustawień 1% obj.)

Jeśli urządzenie nie osiąga
ustawionego przepływu w ciągu 10
minut (± 1 minuta), zostanie
wyświetlony alarm.Ponadto rozlega
się alarm dźwiękowy.

Sposób działania

Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli
to nie rozwiązuje problemu,
prosimy o kontakt z
dystrybutorem MED7

Upewnĳ się, że przewód
oddechowy nie jest uszkodzony
i był prawidłowo podłączony.
Jeśli to nie rozwiązuje problemu,
wymień przewód.

Sprawdź, czy komora wodna
jest zamocowana. Sprawdź, czy
przewód do terapii jest
nienaruszony i
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy komora wodna,
przewód oddechowy lub kaniula
nosowa są zablokowane.
Sprawdź, czy wlot powietrza do
urządzenia lub
filtr jest zatkany.

Domyślne ustawienie wynosi
21% obj.Sprawdź, czy wlot tlenu
jest prawidłowo podłączony do
źródła tlenu. Wyreguluj przepływ
źródła tlenu w razie potrzeby.

Dostosuj przepływ źródła tlenu.

Sprawdź, czy komora wodna,
przewód lub kaniula nosowa nie
są zatkane. Sprawdź, czy osłona
wlotu powietrza lub filtr nie są
zatkane.

Następujące alarmy są uporządkowane według priorytetu wewnętrznego.
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Jeśli nie ma wystarczającej ilości
wody wkomorze wodnej, wyświetlany
jest alarm. Włączy się alarm
dźwiękowy.Po 20 minutach przy
przepływie> 20 l / min>lub po 40 min
przy przepływie <20 l / min.

Jeśli urządzenie nie osiąga
ustawionej temperatury w ciągu 30
minut (± 3 minuty), wyświetlany jest
alarm.Ponadto rozlega się alarm
dźwiękowy.

Jeśli temperatura otoczenia na
zewnątrzwynosi 16-30 ° C, gdy
aparat jest uruchomiony, wyświetlany
jest alarm – sprawdź warunki
robocze. Ponadto,włączy się alarm
dźwiękowy po60s (± 6s).

W stanie pracy, po przerwie w
zasilaniu włączy się alarm
dźwiękowy po1 s i potrwa dłużej niż
120 s.

Sprawdź, czy ustawiony
przepływ nie jest za wysoki.

Sprawdź, czy woda wkomorze
wodnej wyparowałai komora
została w rezultacie uszkodzona.
Upewnĳ się, żeby zbiornik wody
nie był pusty.

Zmniejsz wartość przepływu lub
temperaturę docelową, jeśli
przepływ
urządzenia jest za wysoki i / lub
temperatura otoczenia jest za
niska.

Nie używaj urządzenia, jeśli
temperatura otoczenia wykracza
poza zakres 16-30 ° C, gdyż
ustawiona temperatura
prawdopodobnie nie będzie
osiągnięta. Nagła zmiana
w warunkach otoczenia może
wywołać alarm. Uruchom
urządzenie w temperaturze
otoczenia i zostaw włączone na
30 minut. Następnie uruchom
ponownie.

Sprawdź, czy zasilacz jest
prawidłowo podłączony i działa.

Sprawdź poziom
wody

Temperatura
docelowa

Sprawdzanie
systemu

Awaria zasilania

Wybrane ustawienia alarmu pozostają zapisane w urządzeniu nawet wtedy, gdy jest
ono wyłączone. Po włączeniu urządzenia sprawdź, czy system alarmowy działa
prawidłowo: Wyjmĳ ogrzewany przewód. Powinieneś teraz zobaczyć alarm „Sprawdź
przewód” na wyświetlaczu i usłyszeć dźwięk alarmu.W przeciwnym razie zaprzestań
korzystania z urządzenia i skontaktuj się z dostawcą.
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Aparat LM Flow nawilża gaz oddechowy parą wodną. Jeśli regularne
czyszczenie, dezynfekcja i wymiana części nie są przeprowadzane zgodnie z
niniejszymi instrukcjami, istnieje ryzyko, że bakterie osadzą się na i w
urządzeniu, co może spowodować zakażenie pacjenta. Dlatego aparat należy
dokładnie wyczyścić przed i po każdym użyciu. W przypadku stosowania u
wielu pacjentów należy go czyścić i dezynfekować.

→Czyszczenie
Codzienne czyszczenie: przewody, kaniula do nosa, komora wodna. Podłącz
cały system przewodów z kaniulą nosową i włącz tryb suszenia. Po
wyschnięciu wyjmij komorę wodną i spłucz czystą wodą.

Uwaga:

Komory wodnej i przewodu nie wolno czyścić środkami czyszczącymi. Użyj
czystej, niestrzępiącej się, jednorazowej szmatki (zwilżonej neutralnym
detergentem), aby wytrzeć złącze między automatycznie napełniającą się
komorą wodną a aparatem.
Sprawdź również, czy wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte.
Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie urządzenia. Nie zanurzaj
urządzenia w płynach.

Czyszczenie i konserwacja
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Instalacja

Naciśnĳ przycisk Start/Stop przez 3 sekundy,
aby zakończyć terapię i rozpocząć lub
zakończyć tryb suszenia. Zdejmĳ układ
przewodów i odłącz urządzenie od źródła
zasilania.

Wyjmĳ system przewodów z komorą wodną i
włóż filtr oraz zieloną nasadkę, jak pokazano
na rysunku.

Podłącz czerwony przewód do wylotu gazu
oddechowego, a urządzenie dezynfekujące
ozonem do otwartego przyłącza.

Naciśnĳ przycisk urządzenia do dezynfekcji
ozonem, aby rozpocząć dezynfekcję.
Dezynfekcja kończy się automatycznie po 35
minutach.

Aby zakończyć dezynfekcję, należy wyjąć filtr i
odłączyć przewód i urządzenie dezynfekujące
od aparatu LM Flow. Nie używaj aparatu przez
co najmniej godzinę po dezynfekcji.

LM Flow - instrukcja dezynfekcji
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Uwaga:

Odłącz dopływ tlenu od urządzenia na czas dezynfekcji.

Przed podłączeniem urządzenia do dezynfekcji ozonem należy odłączyć aparat LM
Flow od sieci. Gdy urządzenie do dezynfekcji jest włączone, nikt nie powinien
przebywać w tym samym pomieszczeniu przez długi czas.

→Wymiana akcesoriów

Do użytku klinicznego:

Kaniulę nosową, podgrzewany przewód i automatycznie napełnianą komorę wodną
należy wymieniać co 2 tygodnie lub przy każdej zmianie pacjenta. Filtr wlotu
powietrza należy wymieniać co 2 miesiące lub po 1000 godzinach pracy.

Do użytku w warunkach domowych:

Kaniulę nosową, podgrzewany przewód i automatycznie napełnianą komorę wodną
należy wymieniać co 8 tygodni lub przy każdej zmianie pacjenta. Komorę wodną w
opiece domowej można ponownie wykorzystywać do jednego roku. Przed każdym
użyciem należy jednak sprawdzić, czy widoczne są uszkodzenia i/lub nieszczelności, a
w przypadku uszkodzenia lub najpóźniej po 1 roku wymienić komorę wodną. Filtr
wlotu powietrza należy wymieniać co 2 miesiące lub po 1000 godzinach pracy.

• Jeśli urządzenie ulegnie awarii, należy skontaktować się z dostawcą.
• Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie aparatu LM Flow, użytkownik musi

przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
czyszczenia i dezynfekcji.

• W celu prawidłowej utylizacji aparatu prosimy o kontakt z dostawcą.
• Żywotność urządzenia do terapii wysokoprzepływowej wynosi 10 lat.
• Informacje o dacie produkcji znajdują się na etykiecie.
• Więcej o gwarancji: w karcie gwarancyjnej.

Serwis i naprawa
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Błąd

Niewystarczający
przepływ

Nadmierny hałas

Błąd wewnętrzny albo
urządzenie nie działa

Suche i/lub
podrażnione
górne i/lub dolne
drogi oddechowe

Zaczerwienienie lub
zapalenie w
obszarze styku
kaniuli nosowej

Analiza przyczyn

•Zablokowany filtr wlotowy lub wylot
powietrza.
• Przewód oddechowy przecieka lub jest
uszkodzony.
• Komora wodna nie jest zainstalowana lub
jest uszkodzona.
• Wadliwe podłączenie przewodu
oddechowego.
• Zastosowany przewód nie jest
kompatybilny.

•Nieprawidłowa instalacja

• Przewody nie są podłączone lub są podłączone
nieprawidłowo.
• Kaniula nosowa lub przewód oddechowy
przecieka.
• Silnik aparatu do terapii wysokoprzepływowej
zepsuł się lub wystąpił inny wewnętrznyproblem
techniczny.

• Zapalenie
• Suche powietrze

• Opaska jest zbyt ciasna.
• Model kaniuli nosowej nie jest
odpowiedni dla pacjenta.

• Pacjent jest uczulony na
materiałmodelu kaniuli nosowej.
Poluzuj opaskę.

Rozwiązanie problemów

• Wymień filtr wlotu powietrza,
udrożnij otwór wylotowy.

• Wymień kaniulę nosową lub
przewód.
• Noś kaniulę nosową zgodnie z
instrukcją producenta.

• Sprawdź, czy połączenie jest
poprawne i solidnie
zabezpieczone.

• Używaj tylko urządzeń zalecanych
i dostarczanych
przez dystrybutora.

• Skontaktuj się z dystrybutorem.

• Sprawdź, czy przewód układu
oddechowego
przecieka.
• Sprawdź, czy połączenie
między komorą wodną
a urządzeniem działa poprawnie.
• Skontaktuj się z dystrybutorem.

• Silnik aparatu do terapii
wysokoprzepływowej
zepsuł się lub wystąpił inny
wewnętrzny problem techniczny.

• Sprawdź, czy połączenie między
urządzeniem
a zasilaczem jest prawidłowe.

• W razie potrzeby wyreguluj
temperaturę
do Twoich potrzeb albo
skonsultuj się z lekarzem.
•Skontroluj poziom wody
W komorze wodnej.

• Opaska jest zbyt ciasna.
• Model kaniuli nosowej nie jest
odpowiedni dla pacjenta.
• Pacjent jest uczulony na
materiałmodelu kaniuli nosowej.
• Poluzuj opaskę.

Rozwiązywanie problemów
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Dane techniczne

Woda w urządzeniu • Urządzenie wpadło do wody lub woda
dostała się downętrza urządzenia

• Natychmiast zakończ terapię i
skontaktuj się z dystrybutorem w
celu naprawy urządzenia

31°C, 34°C, 37°C

10-80 L/min, (Tryb: dorosły), 31°C, 34°C, 37°C
2-25 L/min, (Tryb: dziecko), 34°C

80L/min

<20dBA at 10 L/min

300x197x165mm (LM Flow)
358x197x165mm (LM Flow 100)

2.0Kg(LM Flow), 2.5Kg(LM Flow 100)

> 33 mg/L (2-60L/min, 37°C)
> 10 mg/L (2~80L/min, 34°C)
> 10 mg/L (2~60L/min, 31°C)

43°C

10 minut do 31 °C, 30 minut do 37 °C,
(automatycznie napełniająca się komora wodna,
przepływ 35 l/min, temperatura początkowa 23 ± 2
°C)
≤ 90ml automatycznie napełniająca się komora
wodna
≤ 500 ml komora wodna w pielęgnacji domowej

45dB (A) (odległość 1 m)

220VAC±22V, 50Hz±1 Hz

F1 : 0451 005.(5N125V fast fracture) LAC1,
LAC2: MEF F3.15A250V

Docelowa temperatura skraplania

Przepływ

Max. zaopatrzenie w tlen

Poziom hałasu

Wymiary

Waga

Wylot urządzenia do terapii
wysokoprzepływowej

Max. temperatura transportowanego
gazu

Czas podgrzewania

Max. pojemność komory wodnej

Poziom hałasu alarmu

Zasilanie

Bezpiecznik
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21%-100%, z dokładnością ± 3%

Klasa produktu zgodnie z Dyrektywą WE 93/42/
EWG: lla; klasa urządzenia Typ II BF Model
Ochrona przed wodą IPX1 Kapiąca woda
Tryb pracy: praca ciągła. Nie korzystaj z urządzeniaw
środowisku z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu,lub
innymi gazami zmieszanymi z łatwopalnymi gazami
anestetycznymi.
Ciśnienie powietrza: 700 - 1060 kPa.
Temperatura pracy: 16 °C - 28 °C

Wilgotność podczas pracy: 10 - 95%, bez kondensacji
Temperatura podczas przechowywania i transportu: -20 ° C - 60 °
C. Wilgotność podczas przechowywania i transportu: 10 - 95%
bez kondensacji.

Zakres pomiarowy tlenu

Klasyfikacja

Warunki środowiskowe
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Schemat blokowy przepływu

Świeże powietrze/tlen medyczny
Filtracja wlotowa

Urządzenie o
wysokim przepływie

Wentylator

Wykrycie stężenia
tlenuKomora wodnaPrzewód do

terapiiKaniula nosowa

Użytkownik

Diagram bloku elektrycznego

Panel kontrolny
(wyświetlacze i przyciski)

Wykrycie przepływu i
koncentracji tlenu

Wentylator

Główny panel
kontrolny

Zasilanie Włącz/
Wyłącz

220 L

220 N
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Lista części

Dodatek A - Kompatybilność elektromagnetyczna

Część Opis Jednostka Ilość

01 Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej sztuka 1

02 Komora wodna zestaw 1

03 Ogrzewany przewód sztuka 1

04 Kaniula nosowa sztuka 1

05 Kabel zasilający sztuka 1

06 Zestaw przewodów tlenowych (opcjonalnie) 1

07 Przewód tlenowy sztuka 1

08 Śruba mocująca (opcjonalnie) sztuka 3

09 Filtr sztuka 5

10 Karta gwarancyjna sztuka 1

11 Karta jakości zestaw 1

12 Instrukcje obsługi sztuka 1

13 Instrukcja obsługi sztuka 1

14 Torba sztuka 1

15 Stojak na urządzenie (opcjonalnie) zestaw 1

Wytyczne i deklaracja producenta dotycząca emisji elektromagnetycznej:
Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej jest przeznaczone do użytku w środowisku
elektromagnetycznym opisanym poniżej. Kupujący i użytkownik powinni upewnić się,
że aparat znajduje się w opisanym środowisku elektromagnetycznym.
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Test odporności Zgodność Środowisko
elektromagnetyczne - wytyczne

RF emisja
GB 4824

Grupa I Urządzenie wykorzystuje energię fal
radiowych wyłącznie dla funkcji
wewnętrznych. Dlatego jego emisja jest
znikoma i prawdopodobnie nie spowoduje
żadnych zakłóceń w działaniu znajdującego
się w pobliżu sprzętu elektronicznego.

RF emisja
GB 4824

Typ B

Emisja harmoniczna Typ A Urządzenie nadaje się do stosowania we
wszystkich obiektach, w tym w budynkach
mieszkalnych i pomieszczeniach bezpośrednio
podłączonych do publicznej niskonapięciowej
sieci zasilania, zasilającej budynki
wykorzystywane

Zmienność przepływu /
Emisja migotania GB17625.2 OK

Wytyczne i deklaracja producenta dotycząca emisji elektromagnetycznej:
Aparat do terapii jest przeznaczony do użytku w opisanym poniżej środowisku
elektromagnetycznym. Kupujący i użytkownik powinni upewnić się, że jest on używany
w takim środowisku elektromagnetycznym.

Test odporności IEC60601
Poziom testu

Poziom zgodności Środowisko
elektromagnetyczne -
Wytyczne

Wyładowania
elektrostatyczne
GB / T17626.2

±6kV kontakt
± 8kV przez
powietrze

±6kV kontakt
± 8kV przez powietrze

Podłoga powinna być
wykonana z drewna,
betonu lub płytek
ceramicznych. Jeżeli
podłoga pokryta jest
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna
powinna wynosić co
najmniej 30%

Elektryczne szybkie
stany nieustalone
GB / T17626

± 2kV dla linii
zasilania
± 1 kV dla linii
wejściowych/
wyjściowych

± 2KV dla
przewodników
zasilających

Nie dotyczy

Zasilanie powinno
nadawać się do użytku w
typowym środowisku
domowym lub szpitalnym.

Przepięcie
GB / T17626.5 ±1 kV

międzyprzewodowe
± 2kV, doziemne

±1 kV
międzyprzewodowe

Nie dotyczy

Zasilanie powinno
nadawać się do użytku w
typowym środowisku
domowym lub szpitalnym.
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Spadki napięcia,
krótkie przerwy i
zmiany napięcia GB/
T17626.11

<5% napięcia
sieciowego
trwa 0,5 cyklu
przy 40%
napięcia
sieciowego.
Trwa 5 cykli o
70% napięcia
sieci i wahania
napięcia. Trwa
25 cykli <5%
Ute Trwa 5s
cykli
3A/m

<5% napięcia
sieciowego,
Trwa 0,5 cyklu 40%
napięcia sieciowego
Trwa 5 cykli 70%
napięcia sieciowego
Trwa 25 cykli <5%
napięcia sieciowego
Trwa 5s cykli
3A/m

Zasilanie powinno
nadawać się do użytku w
typowym środowisku
domowym lub szpitalnym.
Zasilanie sieci powinno być
odpowiednie do użytku w
typowych środowiskach
domowych lub szpitalnych.
Zaleca się stosowanie
zasilacza awaryjnego lub
baterii, jeśli użytkownik
wymaga ciągłej pracy
urządzenia podczas przerwy
w zasilaniu.

GB/T17626.8 3A/m 3A/m Pole magnetyczne o
częstotliwości sieciowej
powinno wykazywać typową
charakterystykę pola
magnetycznego o
częstotliwości sieciowej w
typowym środowisku
biznesowym lub szpitalnym.

Uwaga dla czytelnika: Ute odnosi się do napięcia sieciowego przed zastosowaniem
napięcia testowego.

Wytyczne i deklaracja producenta dotycząca emisji elektromagnetycznej:
Aparat do terapii jest przeznaczony do użytku w opisanym poniżej
środowisku elektromagnetycznym. Kupujący i użytkownik powinni upewnić
się, że jest on używany w takim środowisku elektromagnetycznym.

Test odporności IEC60601
Poziom testu

Zgodność
zprzepisami

Środowisko elektromagnetyczne
Wytyczne

Linia RF
GB / T17626.6

3V (efektywna
wartość) 150 kHz-
80 MHz

3V
150kHz-80MHz

Odległość do użycia
przenośnych i mobilnych RF
sprzętu komunikacyjnego
nie powinna być mniejsza niż
zalecana odległość od
jakiejkolwiek części aparatu,
w tym przewodów zasilających.
Odległość należy obliczyć
za pomocą następującego wzoru:
d = 1.2 P, co odpowiada
częstotliwości nadajnika

Linia RF
GB/T17626.3

3V/m
80MHz-2.5GHz

3V/m
80MHz-2.5GHz

d=1.2 80MHz-800MHz d=1.2
800MHz-2.5GHz
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Linia RF
GB / T17626.3: 3 V / m
80 MHz-2.5 GHz: 3 V/m
80 MHz-800 MHz: d = 1.2 P
80 MHz-2,5 GHz: d = 1.2 P
O następującym znaczeniu:
P - maksymalna moc wyjściowa nadajnika określona przez producenta,
jednostka: W;
d - zalecana odległość, jednostka: m;
Natężenie pola stałych nadajników RF musi być określone poprzez pomiar „a”
pola elektromagnetycznego i powinno być niższe niż poziom zgodności dla
każdego zakresu częstotliwości. Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń
oznaczonych następującym symbolem.
Uwaga 1: Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz stosuje się wzór na wyższe
pasmo częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach. Na
rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych wpływa ich pochłanianie oraz
odbijanie od budynków, obiektów i osób.
(a) Natężenia pól pochodzących ze stacjonarnych nadajników, takich jak
stacje naziemne radiotelefonii (komórkowej/bezprzewodowej) i przenośnych
nadajników radiowych, radia amatorskiego, transmisji radiowych AM i FM oraz
telewizyjnych, nie mogą być teoretycznie dokładnie przewidziane. W celu
prawidłowej oceny środowiska elektromagnetycznego stacjonarnych
nadajników RF należy rozważyć pomiar pola elektromagnetycznego. Jeśli
zmierzone natężenie pola urządzenia jest większe niż poziom zgodności RF
określony powyżej, należy obserwować aparat, aby zweryfikować prawidłowe
działanie. Jeśli normalna praca nie jest możliwa, mogą być wymagane
dodatkowe środki, np. ponowna regulacja kierunku lub lokalizacji urządzenia.
(b) W całym zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenie
pola powinno być mniejsze niż 3 V/m 1.
Zalecana odległość między przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym
RF a aparatem do terapii wysokoprzepływowej:
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym z
kontrolowanymi zakłóceniami częstotliwości radiowej. W zależności od
maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego,
kupujący lub użytkownik może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom
elektromagnetycznym poprzez konserwację,
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przestrzeganie minimalnej zalecanej odległości między przenośnym i mobilnym
sprzętem komunikacyjnym RF (nadajnikami) a aparatem.

Max. moc wyjściowa
w watach (W)

Odległość według częstotliwości nadajnika (m)

150kHz-80MHz
d = 1.2

80 MHz-800MHz
d = 1.2

80MHz-2.5GHz
d = 2.3

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.79 3.79 7.27

100 12 12 23

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej
niewymienionej powyżej zalecaną odległość, (d) w metrach (m) można
określić za pomocą równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika,
gdzie P to maksymalna wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W)
według jego producenta.

Uwaga 1: Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz stosuje się wzór na wyższe
pasmo częstotliwości.

Uwaga 2: Te wytyczne nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach.
Na rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych wpływa ich
pochłanianie oraz odbijanie od budynków, obiektów i osób.
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Rysunek Nazwa Nr części

LM Flow 302010004

LM Flow 100 302010003

Kaniula nosowa do terapii
wysokoprzepływowej

lmhfc2001
lmhfc2002
lmhfc2003
lmhfc2004
lmhfc2005
lmhfc2006

Adapter
tracheostomĳny

303030007

Urządzenie do
dezynfekcji

303030010

Zestaw do dezynfekcji 303030011

Załącznik B - Numery zamówień
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Podgrzewany przewód 313030017

Zestaw podgrzewanego
przewodu i

automatycznej komory
wodnej

303030017

Komora wodna
(opieka domowa)

303040002

Uchwyt do
komory wodnej

501010141

Filtry wlotu
powietrza

5011500017

Wózek 402300020

LM Flow/LM Flow
100 instrukcje obsługi
i opis techniczny

gba10440de2005
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NOTATKI:
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