
 

 

 

  

Nawilżacz powietrza do 
respiratorów noworodkowych 



 

  

Obtryskane elastyczne złączki 
Maksimum bezpieczeństwa 
elektrycznego.  
Pełna szczelność. 

Wyraźny, jasny ekran dotykowy 4,3” 
Wyświetlacz TFT z ustawieniami 
jednodotykowymi. 
Czytelny ekran  w każdych warunkach 
otoczenia 

Wzmocnione rury 
Niska podatność. 
Gwarantuje przestrzeganie parametrów 
wentylacji. 
Zawsze pełna drożność rury. 

Wolne od ftalanów 
Eliminuje ryzyko narażenia pacjentów 
na przesączanie toksycznych 
plastyfikatorów PVC 



Nowy wybór w 
aktywnym nawilżaniu 
Nawilżanie i podgrzewanie gazów 
oddechowych w trakcie wentylacji 
mechanicznej jest sprawą kluczową w 
przypadku noworodka1. Odpowiednia 
temperatura gazów oddechowych wiąże się z 
niższą częstością występowania odmy 
opłucnowej i lżejszym przebiegiem 
chronicznych chorób płuc przy wentylacji 
noworodków o bardzo niskiej masie 
urodzeniowej2. 

Ciężko chore noworodki powszechnie 
umieszcza się w inkubatorach lub na 
stanowiskach do resuscytacji, a dostarczane 
gazy oddechowe są wystawione na działanie 
dwóch różnych temperatur, temperatury 
pomieszczenia oraz temperatury wewnątrz 
inkubatora lub pod promiennikiem ciepła3. 

Hydraltis 9500neo został zaprojektowany w 
odpowiedzi na specyficzne zapotrzebowanie ze 
strony neonatologów. 

Hydraltis 9500neo zapewnia proste i precyzyjne 
sterowanie temperaturą i zasilaniem, co pozwala 
na optymalizację terapii pacjenta, jego wygody i 
bezpieczeństwa, bez względu na zmieniające się 
warunki otoczenia. 

Alarmy dźwiękowe i wizualne uruchamiają się tylko 
wówczas, gdy konieczna jest interwencja 
operatora. 

Większość nowoczesnych respiratorów 
wyposażona jest w zaawansowane systemy 
rozpoznawania i wyzwalania oddechu pacjenta. 

Nawilżacz powietrza Hydraltis 9500neo do 
respiratora i pełna linia unikalnych podgrzewanych 
układów oddechowych DEAS uzupełniają i 
usprawniają pracę respiratorów noworodkowych. 

 

  

Oznaczone kolorami złączki 
przewodów 
Łatwa instalacja. 

Gładkościenne rury 
Ograniczone zakłócenia 
przepływu i ograniczony 
zastój wody, który jest 
przyczyną rozmnażania 
się bakterii. 

Koekstrudowany przewód grzejny 
Optymalne ogrzewanie rury, 
zapobiegające skraplaniu wody. 

Izolowany port temperatury 
Unikanie wpływu warunków otoczenia 
na odczyt temperatury, co zwiększa 
bezpieczeństwo. 



 

Przyjazny interfejs 
użytkownika dla lepszej 
opieki nad pacjentem 

Obsługa Hydraltis 9500neo jest prosta i łatwo 
się jej nauczyć. Przyjazny, wielojęzyczny 
interfejs użytkownika obsługuje się 
bezpośrednio poprzez wyraźny i duży ekran 
dotykowy LCD, który zapewnia dostęp w pigułce 
do wszystkich funkcji i wszystkich potrzebnych 
informacji. 

 

 
 

Jeden ekran dla wszystkich funkcji 
Wskaźnik temperatury, ustawienie temperatury, 
przerwanie nawilżania, wskaźnik alarmu. 

Proste, precyzyjne sterowanie temperaturą 
Optymalizacja terapii pacjenta, jego wygody i 
bezpieczeństwa, bez względu na zmieniające się 
warunki otoczenia. 

  

Alarmy wizualne i dźwiękowe Wielojęzyczny opis alarmów 

  

Ustawienia 
Język interfejsu, opcjonalnie - wskaźnik temperatury komory, moc rury wydechowej, ustawienie poziomu głośności 
alarmu i przycisków, opóźnienie wygaszacza ekranu  



 

HY9500N-AA 
Nawilżacz dla noworodków - zestaw zawiera: 

• HY9500N-011: Biały nawilżacz dla 
noworodków 230V z wtyczką EC C14; 

• HY9500-100 NS: Kabel do pomiaru 
temperatury; 

• HY9500-102 NS: Podwójny kabel 
grzewczy dla podgrzewanych układów; 

• HY9500-110: Przewód zasilający AC z 
wtyczką kątową IEC i wtyczką Schuko 
(CEE 7/4). 

 

 

HY9500N-AA  
Nawilżacz dla noworodków - zestaw    

REF 04314 NS 
Samonapełniająca się komora 
nawilżacza 

 

 

 

 

 

REF HY9500-101NS  
Pojedynczy kabel grzewczy 

 
REF HY9500-102NS  
Podwójny kabel grzewczy 

 
REF HY9500-100NS  
Kabel sterowania temperaturą 

 

 

 

 

 

REF HY9500-110 
Przewód zasilający AC z wtyczką 
kątową IEC i wtyczką Schuko (CEE 
7/4) 

 
REF HY9500-104  
Uniwersalny wspornik do montażu 

 
W celu otrzymania pełnej listy 
układów oddechowych prosimy o 
kontakt z naszym przedstawicielem 

Specyfikacja 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 160 x 155 x 200 mm 

 

Waga ~1,9 kg 
Klasyfikacja wg normy 
IEC60601-1 

Klasa II 

Klasyfikacja wg normy 
IEC60601-1 

Typ BF 

Stopień ochrony IP IP 31 
Napięcie zasilające 220V~ do 240V ~ 

Częstotliwość napięcia 50 Hz / 60 Hz 
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