Skuteczność w przypadku szeregu różnych chorób
i schorzeń

Model 105

Advanced Airway Clearance Therapy

Advanced Airway Clearance Therapy
Rodzaje kamizelek

dvanced Airway Clearance Therapy
Szeroki zakres zastosowań
System The Vest® stanowi pomoc w skutecznym oczyszczaniu dróg oddechowych w ponad 500
chorobach i schorzeniach prowadzących do komplikacji oddechowych u osób dorosłych i dzieci.
System The Vest® jest przeznaczony szczególnie dla osób zmagających się z następującymi problemami:
•

brak poprawy po zastosowaniu dotychczasowych technik oczyszczania dróg oddechowych,

•

brak siły i umiejętności prowadzenia aktywnego leczenia,

•

niepodatność na inne metody oczyszczania dróg oddechowych,

•

problem z ciągłym osłabieniem i zmęczeniem,

•

uzależnienie terapii uzuwania śluzu od opiekunów.

Produktu		

Wielkość

Kod produktu		

Kamizelka piersiowa wielorazowego użytku, rozmiar S
Kamizelka piersiowa wielorazowego użytku, rozmiar M
Kamizelka piersiowa wielorazowego użytku, rozmiar L
Kamizelka piersiowa wielorazowego użytku, rozmiar XL

71-89cm
89-117cm
117-155cm
155-170cm

P300230000
P300231000
P300232000
P300233000

Kamizelka terapeutyczna: Kamizelka piersiowa
wielorazowego użytku (kamizelka niebieskiego
koloru z zapięciami na rzepy).
Umieszczona z przodu komora powietrzna
pozwala skoncentrować terapię na klatce
piersiowej.

Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dziecięca, rozmiar S-krótka
Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dziecięca, rozmiar S
Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dziecięca, rozmiar M
Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dziecięca, rozmiar L

48-58cm
48-58cm
58-69cm
69-79cm

P300281001
P300280001
P300282001
P300284001

Kamizelka terapeutyczna: Kamizelka pełna
wielorazowego użytku (kamizelka koloru
czarnego z klamrami zatrzaskowymi).
Pełne, obwodowe nadmuchiwanie wokół
całej klatki piersiowej.

Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dla dorosłych, rozmiar S
Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dla dorosłych, rozmiar M
Kamizelka pełna wielorazowego użytku, dla dorosłych, rozmiar L

79-91cm
91-114cm
114-132cm

P300286001
P300288001
P300290001

		

Akcesoria
Przewód powietrzny wielorazowego użytku				
Pilot (płaski)					
Pilot (w kształcie gruszki)					
Pianka wypełniająca do kamizelki – 5 szt.				
Torba transportowa na kółkach 				

Opis

Identyfikacja produktu
P200495000
P300617000
P142232
P300177005
P145686

Dane techniczne
Generator impulsów powietrznych		
Waga					
Wysokość					
Szerokość					
Głębokość					

8 kg
24,1 cm
33 cm
24,1 cm

Numer produktu
P105(XX)

Opis
Generator impulsów powietrznych
Systemu The Vest®, model 105

Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego
Wymagania elektryczne 100 – 230V AC; 50 – 60 Hz;
3,4 A przy 100V AC; 2,0 A przy 230V AC
Wymagania dotyczące
bezpieczników
2 sztuki; 4 A; 5 × 20 mm

Wymagania dotyczące warunków transportu i przechowywania
Temperatura
-40 – 70°C
Materiał nadmuchiwanej kamizelki		
Wilgotność względna
maksymalnie 95% (bez kondensacji)
Kamizelka piersiowa 		
poliester pokryty polichlorkiem winylu
Ciśnienie
atmosferyczne
500 – 1060 hPa
		
(PVC) z nylonem pokrytym poliuretanem
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Wymagania dotyczące warunków użytkowania
Kamizelka pełna 		
nylon pokryty poliuretanem
Temperatura
10 – 34°C (temperatura otoczenia)
0123
Wilgotność względna
30 – 75% (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne 700 – 1060 hPa
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Zaawansowana terapia oczyszczania dróg oddechowych

Wysokiej częstotliwości drgania klatki piersiowej

Zalety Systemu The Vest®, model 105

Łatwiejsze oddychanie

dvanced Airway Clearance Therapy
Wiele osób z chronicznymi problemami oddechowymi zmaga się codziennie
z prawidłowym usunięciem wydzieliny ze swoich płuc. Trudności związane
z oczyszczaniem układu oddechowego mogą być spowodowane nieprawidłową
objętością lub gęstością wydzieliny, osłabieniem mięśni prowadzącym do
nieskutecznego kaszlu lub nawet zależnością od innych, którzy pomagają
w codziennej terapii. Zatrzymanie wydzieliny może prowadzić do zwiększonego
ryzyka powstawania infekcji układu oddechowego, hospitalizacji i zmniejszenia
funkcyjności płuc.
Hill-Rom opracował system przeznaczony do oczyszczania dróg oddechowych
The Vest®, który pomoże Ci usprawnić procedurę usuwania zalegającego śluzu gwarantując uzyskanie wysokiej
częstotliwości drgań klatki piersiowej (HFCWO).
Jak działa system The Vest®?
Generator impulsów powietrza szybko nadmuchuje i wypuszcza powietrze z kamizelki, delikatnie uciskając
i rozluźniając ścianę klatki piersiowej do 20 razy na sekundę. Proces ten wywołuje ’mikro-kaszel’, który wypiera
śluz ze ścian oskrzeli, zwiększa mobilizację i przesuwa go w kierunku centralnych dróg oddechowych. Następuje
również przerzedzenie gęstych wydzielin dzięki czemu ich usunięcie staje się dużo łatwiejsze.
Po przesunięciu śluzu z dolnych do górnych dróg oddechowych,
można go w prosty sposób usunąć kaszląc.

Advanced Airway Clearance Therapy

Advanced Airway Clearance Therapy
Choroby i stany chorobowe, w których zaleca się terapię systemem The Vest®, obejmują:

System oczyszczania dróg oddechowych The Vest® pomaga pacjentom
w usuwaniu zatrzymanych wydzielin powstających z powodu zarówno
ostrych jak i chronicznych schorzeń układu oddechowego.
Leczenie jest łatwe
Większość użytkowników jest w stanie obsługiwać urządzenie bez pomocy
opiekunów. W przeciwieństwie do ręcznej fizjoterapii klatki piersiowej,
system The Vest® nie wymaga przyjmowania specjalnych pozycji czy też
korzystania z technik oddechowych. Za każdym razem, kiedy używasz systemu The Vest®, możesz być pewien,
że uzyskasz ten sam, stały poziom terapii w ciągu typowej sesji trwającej zazwyczaj 15-20 minut. Leczenie systemem
The Vest® można połączyć z innymi technikami oczyszczania dróg oddechowych, takimi jak technika aktywnego
cyklu oddechowego czy drenaż autogeniczny.

Zatrzymanie wydzieliny związane z
osłabieniem wymiany gazowej i dostarczania
tlenu do płuc

Dysfunkcję oczyszczania dróg oddechowych
wynikjąca z osłabienia wymiany gazowej i
dostarczania tlenu do płuc

• niedodma, nacieki płucne,
• ostre uszkodzenie płuc (ALI) lub zapalenie płuc,
• ostra niewydolność oddechowa (ARF),
• aspiracja oddechowa,
• niewydolność płucna spowodowana urazem,
• wentylacja mechaniczna lub zabieg chirurgiczny,
• zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

• rozedma płuc,
• astma,
• przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• rozszerzenie oskrzeli,
• zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza),
• przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Prosty i elastyczny sposób programowania

Generator impulsów powietrznych
• łatwy w użyciu,
• bezpieczeństwo i wydajność terapii udokumentowane w ponad 80 badaniach klinicznych,
• technologia najnowszej generacji,
Tryb normalny
• zwiększa komfort pacjenta dzięki rozluźnieniu podczas terapii,
• zmniejsza ciśnienie w nadmuchiwanej kamizelce podczas zatrzymania
cyklu terapeutycznego by wspomagać głębokie oddychanie,
• wiele opcji programowania daje lekarzowi możliwość
Tryb rampy, gwarantujacy łagodne rozpoczęcie
przepisywania terapii,
terapii i przyzwyczajenie się do niej pacjenta
• tekst na wyświetlaczu dostępny w wielu językach.
Kamizelka wielorazowego użytku
• duża różnorodność kamizelek umożliwia właściwe dopasowanie do pacjenta,
Tryb programowania
• prosta procedura czyszczenia z użyciem wilgotnej ściereczki pozwala zaoszczędzić czas,
• szeroka gama rozmiarów obejmująca także rozmiary dla dzieci i osób otyłych,
• zwiększony komfort dzięki wyeliminowaniu przewodów powietrznych w obrębie nadmuchiwanej kamizelki.
Akcesoria
Torba transportowa na kółkach
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• mała, lekka konstrukcja torby na kółkach,
• ogranicza do minimum problemy z bagażem podczas podróży pacjenta dzięki jednej torbie,
• zaprojektowana z myślą o tym by mieścić się w schowkach w samolotach.
Przewody powietrzne
The Hill-Rom logo consists of
three elements. The capsule shape,
• prosty sposób podłączenia poprzez wciśnięcie i skręcenie zabezpiecza połączenia
Hill-Rom logotype and a registered
trademark. These three elements are
i wymaga minimalnej zręczności,
always to be used together in the
same proportion (Fig. 1). Both the
letters and spacing within the
• system nieblokowanych przewodów powietrznych zmniejsza ryzyko niezamierzonego
background shape are fixed and may
not be altered. There are various
ściągnięcia jednostki głównej z różnego typu powierzchni.
versions available for all applications
Fig. 1
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Nieskuteczny kaszel lub usuwanie wydzieliny
płucnej, spowodowane unieruchomieniem,
zanikiem odruchu warunkowego lub
osłabieniem mięśni
• otyłość,
• niewydolność serca,
• porażenie mózgowe,
• choroba neuronu ruchowego,
• porażenie czterokończynowe i/lub
niedowład czterokończynowy,
• dystrofia mięśniowa i inne miopatie,
• duszność i inne zaburzenia oddechowe.
Uchwyt transportowy

Wbudowane przyciski przeznaczone
do wyboru ustawień a także
włączania/wyłączania urządzenia
Przyciski umożliwiające wybór
opcji menu i regulację ustawień

Wyraźny i duży wyświetlacz

Złącze pilota

Logotype
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Registered Trademark

Fig. 2
Logo with positioning line

in the logo standards.

Positioning Line

In some instances, the positioning
line (Fig. 2) will be used with the
logo. For flexibility, different versions
are provided to offer maximum
readability. The art should never be
altered from the provided formats.

Wylot powietrza
Przewody powietrzne łączące generator
impulsów powietrznych z kamizelką

Wylot powietrza

