System ogrzewania pacjenta
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System ogrzewania pacjenta
i zapobieganie powstawaniu odleżyn
Urządzenie WarmCloud firmy Kanmed to jedyny w swoim rodzaju system umożliwiający utrzymanie
odpowiedniej ciepłoty ciała u pacjenta podczas operacji oraz zmniejszający ryzyko powstania odleżyn.
System Kanmed WarmCloud składa się z jednorazowego użytku materaca wypełnionego ciepłym
powietrzem, jednostki głównej oraz opcjonalnego pilota zdalnego sterowania systemem. Umieszczony
pod pacjentem materac z ciepłym powietrzem unosi ciało pacjenta, tworząc miękkie i wygodne środowisko
o kontrolowanej temperaturze.
Najlepsze rozwiązanie dla pacjenta
System sprawia, że zimny i twardy stół operacyjny
staje się niemal natychmiast ciepły i wygodny. To
pozwala pacjentowi rozluźnić się. System
znacząco obniża także ryzyko powstania odleżyn,
szczególnie podczas długo trwających zabiegów
chirurgicznych.
Najlepsze rozwiązanie dla anestezjologów
Pacjenta wystarczy ułożyć na materacu i włączyć
urządzenie. Bardzo szybko pacjent odczuje ciepło
i wygodę, co umożliwi lepszą współpracę.
WarmCloud może towarzyszyć pacjentowi z sali
przedoperacyjnej na salę operacyjną, a potem
pooperacyjną / OIOM.

Więcej informacji na stronie www.kanmed.se

Najlepsze rozwiązanie dla chirurga
Fakt, że materac znajduje się pod pacjentem,
zapewnia chirurgom swobodny dostęp do pól
operacyjnych, a jednocześnie zespół operacyjny
znajduje się poza zasięgiem ogrzewania.
Urządzenie WarmCloud nie zakłóca także systemu
laminarnego przepływu powietrza i jest bardzo
ciche.
Najlepsze rozwiązanie dla szpitala
Efektywne ogrzewanie pacjenta skraca
pooperacyjny okres pobytu w szpitalu, ponieważ
wykluczone zostają znane powikłania wywołane
przez hipotermię. Ograniczenie konieczności
stosowania skomplikowanych procedur
związanych z leczeniem odleżyn to oszczędność
czasu i kosztów. Rezultat to zadowoleni pacjenci.
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Cicho pracującą jednostkę sterującą można ustawić po stronie zagłówka
lub sekcji nożnej stołu operqacyjnego. Można ją także powiesić w
dowolnym miejscu przy pomocy uchwytu i adaptera. Dostępny jest także
wózek na kółkach z uchwytem do podtrzymywania rur.

Więcej informacji na stronie www.kanmed.se
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ACCESSORIES
230V AC, 50/60 Hz (dostępny także 115V AC, 50/60 Hz)

Nr katalogowy 9000
Main
Unit główna
Jednostka

Wymiary:

Szerokość 295 mm. Wysokość 370 mm. Długość 210 mm

Masa:

Około 12 kg wraz z wózkiem

Długość węży dopr. powietrze:

150 cm

Zakres temperatur:

31 C-42 C

Zakres ciśnienia:

1-10 (około 5-50 mb)

o
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Remote
Pilot zdalnego
sterowania (opcjonalnie)

Szerokość 90 mm. Wysokość 25 mm. Długość 150 mm. Masa 200 g

Wymiary / masa

WARM
- AIR NA
MATTRESS,
FULL LENGHT
MATERAC
CIEPŁE POWIETRZE.
PEŁNA DŁUGOŚĆ

Nr katalogowy OT-600-222
Wymiary:

Długość 200 cm. Szerokość 55 cm

Masa:

0,95 kg

Opakowanie:

Karton 10 szt.

Materiał:

Tworzywo EVA z poktyciem nietkanym, 5 pasków bocznych

WARM
- AIR NA
MATTRESS,
SHORT
MATERAC
CIEPŁE POWIETRZE.
KRÓTKI

Nr katalogowy OT-600-211
Wymiary:

Długość 110 cm. Szerokość 50 cm

Masa:

0,45 kg

Opakowanie:

Karton 10 szt.

Materiał:

Tworzywo EVA z poktyciem nietkanym, 5 pasków bocznych

Materac jest artykułem jednorazowego użytku. W przyszłości mogą być dostępne inne rozmiary materacy oraz
inne akcesoria. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.kanmed.se.

Z urządzenia Kanmed WarmCloud
skorzystało już ponad 150 000 pacjentów
Optymalne
ogrzewanie
i łagodzenie nacisku

W celu uzyskania dalszych informacji i znalezienia
lokalnego dostawcy, aby wypróbować urzadzenie,
zapraszamy na stronę www.kanmed.se

www.kanmed.se

