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YüKsEK FREKANs AKlşL|,ositAsYoNtU (ViBRAsYoNLU/PERKüsiF), DiFFüsiFPoziTiF EKsPiRAsYoN
BAslNç TERAPi ciHAzl TEKNiK şARTNAMEsi

1.

Cihaz, özellikle ko-opere hastalarda pozitif ekspiratuar basınç (PEP) terapisinin etkinliğini
maksimize ederek hızlı ve etkin akciğer ekspansiyonu ve bronşiyelhijyen i|e birliktesekresyon
yönetiminde etkin bir tedaVi sağlamalıdır.

2.

Cihaz, hastanın pozisyonuna bağlı olmaksızın akciğer ekspirasyonunda hava akışını
osilasyonlu formda vibrasyonlu hale getirerek perküsif etki yaratmalı ve bu sayede
akciğerlerdeki sekresyonu hareketlendirilerek atılmasını kolaylaştırma lıdır.

3.

Ekspirasyonda yarattığı yüksek frekans aktşh pozitif ekspiratuar basınç (PEP} ile hava yolları ve

bronşları etkin bir şekilde açıp,hava yolu açık bronşlardaki havayı basınçlı hale getirerek
bronşlar arasıkollateralventilasyon ile sağlanan pozitif basınç aspirasyonterapisi (PAP)
sayesinde sekresyonun atılmasını sağlamalıdır.

4.

5.

Klinik kullanımı ile atelektazi ve sekresyon yönetiminde etkin bir geri dönüş Ve toparlanma

sağlayabilmelidir ve evde kullanıma uygun tasarımı ile tedavinin hastane dışında da
uzatllabilmesini, etkinliğinin artmaslnI sağlayarak kötü prognoz önlenebilmelidir. Bu şeki|de
çok yönlü kullanıma uygun olmalıdır.
Cihazın gerektiğinde herhangi bir ilave cihaz/ünite gerektirmeksizin nebülizatör aksamı ile
bağlanabilmesi için çıkışı olmalı ve bu aksam bağlandığında diffüsif özelliği ile bronkodilatör
ilaçların da tedaViye optimum katk|5l 5ağlanabilmelidir.

6.

Cihaz diffüsif özelliğinİ, herhangi bir özel tasarlmll cihaz/üniteye Ve enerji kaynağına bağımlı

olmaksıztnnebülazatör aksamının herhangi

bir hava

kaynağına bağlanması

ile

sağlayabilmelidir.

7.

Cihazın uç bağlantısı ağızlık ve ora-nazal maske bağlanabilmeli Ve bu şekilde çalışmaya uygun
o

8.

lma lıd ır

Cihaz, Atelektazi, Post_op Abdominal/TorasikAtelektazi, KoAH (Kronik obstrüktif Akciğer
Hastalığl), Kronik Bronşit, Amfizem, Bronşektazi, Astım (yüksek sekresyontutunumu),
Nöromusküler Hastalıklar, KistikFibrozis, M ukosiliyerKlirens Rahatsızlıkları gibi solunum
zorluğu ve sekresyon yaratan tüm endikasyonlarda, klinik ve evde bakım sürekliliği gerektiren
hastalar dahil kullanıma uygun olmalıdır.
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