
Flow-i altatógép 
Fejlett aneszteziológiai berendezés minden 
helyzetre 

Ez a kiadvány az Egyesült Államokon kívüli közönség tájékoztatására készült. 
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A gondoskodás 
ereje 

Ha a műtőben valamiben biztos lehet, az az, hogy a 
beteg állapota pillanatok alatt megváltozhat. Azért 
vagyunk, hogy Önt erre felkészítsük. 

A Flow-i-t a jól ismert Servo lélegeztetőgép 
fejlesztői alakították ki. A fejlesztés 
eredménye egy olyan egyszerűen 
használható, új generációs altatógép, ami 
kiemelkedő biztonságot nyújt a betegek 
számára.

A Flow-i-al a legtöbb problémás beteg 
kezelhető. A koraszülöttektől a 
szélsőségesen túlsúlyos betegekig 
mindenki számára akkor is elérhető a tüdőt 
védő és költséghatékony altatás, amikor a 
legnagyobb szükségük van rá.

Ismerje meg a Flow-t. 



Következő generációs technológia  
A Flow-i-t a világszerte ismert Servo lélegeztetőcsalád 
mérnökei dolgozták ki arra a célra, hogy megadott 
csúcstérfogatokat juttasson a betegbe, a compliance és 
ellenállástól függetlenül, a legkomplexebb esetek 
kezeléshez a koraszülöttektől a túlsúlyos betegekig. 

A Flow-i-ba beépített innovatív technológia kimagasló 
lélegeztetési teljesítményt és kiváló altatógáz-hatékonyságot 
nyújt – ez az ún. Flow core technológia.

Servo gázmodulok 
A Servo gázmodulokkal ICU-szintű lélegeztetés érhető 
el. A berendezés akár 200 l/perc belélegeztetési 
teljesítményt nyújt, és akár minden egyes lélegzet-
vételnél képes folyamatosan módosítani a nyomást és 
az áramlást a beteg egyedi igényei szerint.

 
 

1. ábra: A Flow-i altatógép nagy hasi és mellkasi
nyomás esetén is képes bejuttatni a beállított csúcs-
volumeneket, így elkerülhető a légzésdepresszió.1
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amikor a legnagyobb 
szükség van rá 
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Elektronikusan szabályozott 
injektoros párologtató 

A Flow core 
technológi
a 

O2 

CO2 abszorber 

Reflektor 
O2 

APL/PEEP 
Szelep Térfogat-reflektor 

Térfogat-reflektor visszalélegeztető rendszer 
A szabadalmaztatott térfogat-reflektor okos 
visszalélegeztető rendszer. A Servo gázmodulokkal 
egyesítve akár csupán 5 ml maximális térfogatok 
bejuttatására is alkalmas, a lélegeztetés teljesítménye 
pedig jobb a harmonikás, turbinás és dugattyús 
rendszerek teljesítményénél1, lásd 1. ábra 

A térfogat-reflektor soha nem üres, megszakítás nélkül 
lélegeztet, és bármilyen szivárgást képes kompen-
zálni2. Mivel oxigénnel vezérelt, a hypoxiás keverékek 
kialakulásának kockázata szinte kizárható. A térfogat-
reflektor kis rendszertérfogatú, így gyorsan be- és 
kilélegeztet, a visszalélegeztetés aránya 98%. 

Elektronikus injektoros párologtató 
Az elektronikus befecskendező technológiával 
pontosan, minimális veszteséggel lehet adagolni az 
altatószereket, főleg a belégzési szakaszban. A könnyű 
és gondozásmentes párologtatókat a gép működése 
közben is fel lehet tölteni illetve ki lehet cserélni, éves 
kalibrálásra nincs szükség. 

Egy csöppnyi csoda 
Olvassa el, hogyan sikerült a mindössze 393 g-al világra 
jött koraszülött altatása és lélegeztetése a Flow-i-al egy 
nagyobb hasi sebészeti beavatkozás során. A baba mára 
egészséges kislánnyá cseperedett. 

w w w.getinge.com/393g 



Döntéstámogató 
okoseszközök 
Számtalan klinikai szakemberrel működtünk együtt szerte a 
világon, hogy a Flow termékcsalád létfontosságú eszközei, 
megoldásai elérhetők legyenek az Ön számára. 
Innovációinkkal sikerült kézi műveleteket automatizálni, 
javítani a betegek eredményeit, és magasabb szintre 
emeltük a biztonságot. 
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VR egyens. 

Kis áramlású altatás – a 
legbiztonságosabb módszer5

Aktív O2Guard őr védi a 
betegeket 
Az O2 Guard feladata megakadályozni a hypoxiát.4 Ez az 
egyedi biztonsági mechanizmus felülbírálja a klinikai orvos 
beállításait, és megnöveli a friss gáz és oxigén áramlását, 
ha az O2 szint 21% alá esik. A hagyományos hipoxia őr 
ilyenkor csak riaszt. Az O2Guard az összes Flow típus 
alapfelszereltségébe beletartozik. Bővebben lásd:       

w w w.getinge.com/o2guard.w 

»Az O2Guard az
egyetlen kereskedelmi 
forgalomban kapható 
aktív hypoxia őr.«5

Altatószer koncentráció a 
célszervben – A   MAC Brain 
segít 
Gyógyszerkinetikai okok miatt időbeli késés 
tapasztalható a tüdő és a célszervben, az agyban lévő 
altatószer koncentrációi között. A különleges MAC Brain 
eszköz láthatóvá teszi ezt a különbséget, így elősegíti a 
jobb adagolást és javítja az altatószer teljesítményét. 

0 

Vizuális támogatás az áramlás 
csökkentésekor 
A VRI (Térfogat-Reflektor Indikátor) hasznos vizuális 
támogató eszköz, amivel optimalizálni lehet a 
visszalélegeztetés arányát, így altatószert lehet 
megtakarítani. Az eszközzel be lehet állítani a friss gáz 
optimális áramlását (FGF) és a tárfogati arányt. Az 
altatószerfogyás a felületen nyomon követhető. 
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Önműködő gázszabályozás, 
könnyed áramlás 

Az automatikus gázszabályozással (AGC) egyszerűbben és 
biztonságosabban lehet működtetni a nagy pontosságú 
alacsony áramlású altatást. Mindössze az altatószer maximális 
célértékét és a kért sebességet kell megadni, a többi az AGC 
dolga. 

A célérték elérése után a rendszer önműködően 
csökkenti a friss gáz áramlását, és minimálisra csökkenti 
az altatószer kiadagolását. Így valósítható meg a precíz 
szabályozás, javítható a betegek komfortja, és 
csökkenthető a hiba kockázata. 
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Éves költségmegtakarítás 

106 000 € 
mióta átváltottunk 
AGC-s Flow-i-re* 
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Több idő jut a betegekre  
A paramétereket a beteg megérkezése 
előtt be lehet állítani, így felszabadítható 
némi idő az amúgy  bevezetési fázishoz. 
Az AGC ezen felül a kézi módhoz képest 
számos beállítást szükségtelenné tesz: 

Több mint 200 állítgatás száma nullára csökkenthető.6

Jelentős költségmegtakarítás 
Az AGC-vel jelentősen csökkenthető a 
drága altatószerek felhasználása. 2015-
ben a belga Maria Middelares kórházban

AGC-s Flow-i-re váltottak. A következő évben az 
altatószerek nettó fogyasztása 42%-al csökkent az 
előző évhez képest. A kórháznak ez évente több mint 
106 000 € megtakarítást jelentett.7 * 

Hatékonyabb bejuttatás 
Az egyedi, valós idejű EtAA 
sebességszabályozó és előrejelző 
eszközzel egyszerűen meg lehet 
határozni a végső maximum célhoz 
szükséges időt, így a gázbejuttatás 

Hatékonyabbá válik. Ráadásul segít elkerülni a nem 
megfelelő narkózis mélységet is. 

Kisebb környezeti lábnyom 

Az üvegházhatású gázok –az 
altatószerek is ilyenek – a fő okozói az 
éghajlatváltozásnak. A közepes kórházak 
altatási gyakorlatának hozzávetőleg 
akkora 

környezeti hatása van, mint évente 1200 autónak8. Az 
AGC-vel az anesztézia stabilan alacsonyabb áramlással is 
működtethető, a kisebb altatószer felhasználás pedig 
csökkenti a klímalábnyomot is. 
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Sebesség 
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Amikor a bonyolult rutinná válik 
- egyszerű lépések a tüdő helyrehozatalához

A tüdőt védő lélegeztetés számottevő különbséget 
jelenthet a kezeléshez kapcsolódó szövődményeknél 
és javíthatja a beteg felépülését. Mindezt 
egyszerűbben, mint gondolná. 

90%-ot érint az atelektázia 
A narkózis során mindig fennáll a kockázata az operáció 
utáni, a léghólyagok összeomlása okozta komplikációknak. 
Valójában a műtött betegek 90%-nál10 jelentkezik 
atelektázia, függetlenül a beteg nemétől, életkorától, 
egészségi állapotától, vagy a műtét hosszától. 

A semmiképpen sem rövid mellékhatásnak tekintendő 
atelektáziáról igazolták, hogy azután is sokáig 
megmarad a betegek tüdejében, miután elhagyták a 
műtőt.11 A betegnél gyulladásos reakció alakulhat ki, 
ami szükségtelenül növelheti a kórház kiadásait. 

Szolíd lépések az atelektázia ellen 
Az alveolus toborzó műveletekkel fel lehet venni a 
harcot az atelektázia ellen, javíthatják az 
oxigénellátást, és segíthetnek a posztoperációs 
komplikációk megelőzésében is. Ami valaha bonyolult 
és időigényes volt, mára észrevétlenül beépült a 
munkafolyamatai közé. 

90% 
Érintett 
atelektáziában 
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Hogyan működik
A tüdő helyreállítási művelet (Recruitment Manuever 
(RM)) eszközön választani lehet automatikus vagy kézi 
művelet közül. Bármelyiket is választja, a tüdő 
helyreállítása fokozatosan zajlik le, a cél, hogy a 
léghólyagok finoman nyíljanak ki. 

Az automatikus helyreállítás során a nyomás az Ön által 
megadott időtartam alatt fokozatosan épül fel. EIP, PEEP 
és Cdyn minden lélegzésnél valós időben látható a 
képernyőn, így könnyen fel lehet mérni a beteg 
állapotának változásait, és meg lehet határozni a tüdő 
nyitva tartásához szükséges optimális legalacsonyabb 
PEEP-t. 

A tendenciák eltárolhatók, így az egyes beteg beálltásai 
finomíthatók, és a tüdő helyreállítása kézzel is 
elvégezhető. 

»Egyszerű, biztonságos,
hatékony, és jó 

visszajelzést ad a beteget 
érintő előnyökről.« 

Dr. Martin Shields, Belfast, EK 

EIP (Végső légzési nyomás), 
PEEP és Cdyn légzésenként 
és valós időben jelenik meg, 
így könnyen fel lehet 
mérni a változásokat  
a PEEP változásához képest. 

 tervezni. 

PEEP-et a segítségnyújtás 
végére kell programozni, hogy 
segítsen fenntartani a nyitott 
tüdőt. 
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A képernyő 
egyszerűen 
lementhető, az 
események 
rögzíthetők. A 
monitor a kívánt 
pozícióba dönthető, 
forgatható. 

A mindennapokra 
tervezve 
Több mint egy gép – az aneszteziológiai berendezés 
a kulcs a megfelelő munkához. Az átgondolt design a 
lehető legjobb felhasználói élményt nyújtja. 

Könnyen megtanulható, egyszerűen 
használható. 
A felhasználóbarát kezelőfelület nem igényel sok 
oktatást, és csökkenti a hiba kockázatát. Az átlátható, 
színes érintőképernyőn az összes funkció egy-egy 
érintéssel működtethető. Az eszközöket oda helyezi, 
ahova szeretné, így ergonomikus és kényelmes 
testtartással dolgozhat. 

Szünet a teljes körű irányításért 
A szünet/pause gombbal szüneteltethető az összes szer, 
gáz beáramlása, a riasztás, és lélegeztetés, ha a betegre 
szeretne figyelni. Fejezze be a szünetet, és minden 
onnan folytatódik, ahol abbamaradt. 

Automatizált  rendszerellenőrzés 
A rutinszerű rendszerellenőrzést csekély kézi 
beavatkozást igénylő automatizált folyamat végzi. Az 
ellenőrzés a párologtatókra is kiterjed. 

A fontosabb 
funkciókhoz 
gyorsmenüt lehet 
beállítani, pl. 
altatószer, oxigén és 
FGF beállításai.
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Mit mutat az összkép? 
- Flow-i altatógép

használatával, kevesebb
stresszel, könnyedén

Minimalizáljuk a hosszú távú költségeket 
A vételár csak egy összetevője egy altatógép összes 
költségének. A kapcsolódó költségek minimalizálására 
alakítottuk ki a Flow-i-t a munkafolyamatokat 
optimalizáló, kevés oktatást igénylő, intuitív 
kezelőfelülettől az altatószer felhasználást csökkentő 
innovációkig. 

Getinge Care: a beruházás védelmében 

 A kihasználtság optimalizálásával fellendíthető a 
termelékenység és csökkenthetők a költségek. A 
Getinge Care szolgáltatási terv biztosítja, hogy a 
berendezés mindig teljes kihasználtsággal üzemeljen, 
Önök pedig életeket menthessenek. 

Okos flottakezeléssel csökkenthető a kockázat 
Egyszerűbbé tesszük nagy flották kezelését. A  Getinge 
Online segítségével áttekintheti flottáit, és bármilyen 
eszközről hozzájuk férhet. 

Átfogó képzési programok 
A folyamatosan fejlesztett tudással javulnak a betegek 
eredményei, csökkennek a kockázatok. Egyedi 
igényekre szabott oktatási programjainkban e-learning 
és gyakorlati modulok is helyet kapnak. 

Kapcsolat MSync-el 
Az MSync –el össze lehet kapcsolni a Flow-i-t a 
beteg monitorjával, HIS és beteg adatkezelő 
rendszerrel. A beteg adatai HL7 (MSync)-en 
valós időben jutnak el a döntéshozatal 
támogatására. 
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Flow-i - áttekintés 
Továbbfejlesztett altatás minden 
helyzetre 

15”  dönthető érintőképernyő 
Rugalmasan, intuitívan használható 

Nyitott architektúra 
Egyéni igényekhez szabható 

Forgatható kar 
Beépített LED világítással 

Elektronikus párologtatók  
Az altatószerek gyors és pontos bejuttatása. Könnyű, használat 
közben is utántölthető. Térfogata 300 ml. Nincs szükség felfűtési 
időre deszfluránhoz. 

Többfunkciós sínek 
Számos bővítési lehetőség
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Következő generációs Flow core technológia 
Csökkenti az  ICU lélegeztető iránti igényt a műtőben: 
· A szervo gázmodulok akár 200 l/min belégzési

áramlást biztosítanak, a nyomást és az áramlást
lélegzetvételenként folyamatosan állítja.

· Innovatív térfogat-reflektoros visszalélegeztető
biztosítja a pontos és megfelelő gázbejuttatást.

· A kis rendszertérfogat (2,7 l) gyors be. illetve
kimosást tesz lehetővé, amivel idő és altatószer
takarítható meg.

Tüdő helyreállítása (opció) 
· Automatikus és fokozatos, vagy kézi.
· EIP, PEEP és Cdyn kijelzés valós időben.

Low-flow anesthesia 
· Friss gázáramlás (FGF) határa: 0,1 l/min
· VRI (Térfogat-reflektor indikátor) kijelzi az FGF-t és a

percenkénti térfogati arányt a visszalélegeztetési
arány optimalizálására.

· Automatikus gázszabályozás (AGC) opció.

Aktív hypoxiaőr 
· Az O2Guard aktívan beavatkozik hypoxia

kockázatánál, ami tovább javítja a biztonságot
alacsony áramlási viszonyok mellett.

Szünet funkció 
· Ideiglenesen leállítja a gázáramlást és a

lélegeztetést, így a szünet idejére a betegre lehet
figyelni.

Beépített akkumulátor 
· 90 perc tartalék energia áramkimaradás esetére.
· Mérete: 99 x 69 cm

Könnyen tisztítható, javítható 
· A tisztításhoz csupán 7 alkatrészt kell leszerelni,

ami költséget takart meg és segít megelőzni a 
fertőzéseket. 

· Mindössze néhány, egyszerűen - csupán
kétévente - cserélendő alkatrésszel
optimalizált megelőző karbantartással
egyszerűbbé tett berendezés.

Alacsony fenntartási költség 
· Modern, egyszerűen továbbfejleszthető rendszer.
· Gondozásmentes alkatrészek, az oxigén –és

áramlásérzékelőket nem kell cserélni.
· Kevesebb altatószer fogyasztás.
· Kisebb oktatási igény.

1 fiók 
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Flow-i C30 
Flow-i C20 
2-3 fiókos Flow-i C40 

1-2 fiók  Plafonra
szerelt kivitel
Ceiling mounted
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A Getinge kínál innovatív megoldásokat orvosi műtőszobákba, intenzív ellátáshoz szükséges berendezéseket, sterilizáló 
berendezéseket élettudományban dolgozó vállalatok és intézmények számára az egész világon. Saját közvetlen tapasztalataink 
valamint klinikai, egészségügyi, és gyógyászati szakemberekkel fenntartott szoros együttműködésünk mentén javítjuk az emberek 
mindennapjait – ma és holnap egyaránt. 

Ez a kiadvány az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi közönség tájékoztatására készült. Egy-egy szakember itt olvasható 
véleménye kizárólag az adott szakember saját véleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Getinge álláspontjával. Előfordulhat, 
hogy az Ön országában a Flow-i forgalmazásához hatósági engedélyekre van szükség. Bővebb tájékoztatásért forduljon a Getinge 
képviselőjéhez. 

Gyártó · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna · Svédország · +46 (0)10 335 73 00 

www.getinge.com 
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