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Dwukanałowy system oddechowy DuoFlow™ 

Dwukanałowy system oddechowy DuoFlow obejmuje 
ścieżkę gazów wdechowych i wydechowych w układzie 
pojedynczego przewodu o średnicy 22 mm. 

Uformowana wewnętrzna przegroda zapewnia szczelne 
oddzielenie i umożliwia wymianę ciepła pomiędzy gazami 
wdechowymi i wydechowymi, zapewniając optymalną 
temperaturę i nawilżenie gazów. Konstrukcja zapewnia 
minimalną ekspozycję na temperaturę otoczenia i 
chłodzenie gazów, ograniczając ryzyko kondensacji wilgoci 
w systemie.
 

 

Jeden przewód, dwie funkcje 

Konstrukcja jednoprzewodowa ogranicza 
masę systemu, ograniczając zjawisko 
ciągnięcie i skręcania w drogach 
oddechowych pacjenta. 

Tester szczelności 
Tester szczelności dołączony 
do każdego systemu pozwala 
zweryfikować integralność 
wewnętrznej przegrody i 
zapobiega przypadkowemu 
mieszaniu gazów 
wdechowych i wydechowych, 
gwarantując bezpieczeństwo 
pacjenta. 

Najwyższa precyzja 

Ograniczona zgodność systemu 
zwiększa dokładność zapewnianej 
wentylacji przy zachowaniu 
najwyższej jakości obłożenia. 

Uniwersalny rozmiar 

System jest przeznaczony zarówno 
dla dorosłych i dzieci o objętości 
oddechowej >50 ml, ułatwiając 
opiekę nad pacjentem, ograniczając 
stany magazynowego i wymaganą 
przestrzeń magazynową. 
 

 

 

 

Kod Opis Długość Ilość w 
opakowaniu 

2920000 System oddechowy DuoFlow 22 mm z kolankiem Luer >1,8 m 12 

2920001 System oddechowy DuoFlow 22 z workiem 2 l i kolankiem Luer >1,8 m 12 

2920010 System oddechowy DuoFlow 22 mm z kolankiem i zintegrowaną linią do monitorowania 
22 mm 

>1,8 m  12 
 

2920011 System oddechowy DuoFlow z workiem 2 l, kolankiem i zintegrowaną linią do 
monitorowania 

>1,8 m 12 

 

Konstrukcja jednoprzewodowa ogranicza masę systemu w 

porównaniu do tradycyjnych łączników typu Y i tym samym 

ogranicza zjawisko ciągnięcia lub skręcania w drogach 

oddechowych pacjenta. 

 

System oddechowy DuoFlow nie zawiera PVC i DEHP, a 

jednoprzewodowa konstrukcja oznacza mniejszą ilość 

materiału i tym samym odpadów, w znacznym stopniu 

ograniczając ogólny wpływ na środowisko. 

Wyższa sprawność termiczna 

Gazy wdechowe są ogrzewane do 
temperatury gazów wydechowych 
zapewniając optymalne nawilżenie 
gazów dostarczanych pacjentowi. 

Proste, bezpieczne i wygodne 

Pojedynczy przewód ułatwia 
prowadzenie i mocowanie oraz 

ogranicza liczbę połączeń pomiędzy 
pacjentem a urządzeniem do anestezji. 

Opcjonalna zintegrowana linia do 
monitorowania zapewnia jeszcze 

większą wygodę. 

Dowiedz się więcej 

Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com 
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