
DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ ORYGINALNE
LINIE PRÓBKUJĄCE DRÄGER?
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Linia próbkująca i powiązany z nią 
analizator gazu działają jak jeden zespół.

Mają trzy cele:

Określać poprawne stężenia wszystkich gazów 
wdechowych i wydechowych. Te gazy to:

Pokazywać w czasie rzeczywistym poprawne 
krzywe stężeń wszystkich gazów.

Poprawnie wykrywać i rozdzielać fazy 
oddychania.

W linii próbkującej sąsiednie fazy oddychania są oddzielone 
krótką strefą graniczną, w której gazy z obu faz się mieszają. 
Aby wykrywanie faz oddychania oraz wyświetlanie stężeń w 
czasie rzeczywistym były najskuteczniejsze, strefa graniczna 

W przypadku nieoptymalnego profilu przepływu w linii próbkującej 
krzywa profilu generowana w czasie rzeczywistym będzie zaburzona. 
„Wysokie” wartości liczbowe zostają uznane za fałszywie niskie, 
a „niskie” za fałszywie wysokie. Zob. schemat 2

w całym okresie analizowanym przez linię próbkującą musi 
być jak najkrótsza. Skuteczność jest tym wyższa, im bardziej 
laminarny (tzn. mniej turbulentny) jest profil przepływu.

Oryginalne linie próbkujące Dräger 
zapewniają laminarny profil przepływu 
pozwalający na poprawne rozdzielenie 

sąsiednich faz oddychania.

Jest to zasługa właściwej średnicy wewnętrznej i specjalnej 
struktury powierzchni wewnętrznej powłoki.

Lotne anestetyki wziewne są często używane podczas znieczulania. 
Mają one silne właściwości rozpuszczające, dlatego wnikają do większości 
tworzyw sztucznych.

W przypadku linii próbkujących wykonanych ze standardowego plastiku anestetyki 
będą wnikać w materiał, z którego wykonano ścianki. Takie linie będą działać jak 
gąbki i wywoływać fałszywe odczyty w fazach indukcji, stabilizacji i powrotu.

Użycie niewłaściwej linii próbkującej 
sprawia, że pokazywana w czasie 
rzeczywistym krzywa stężenia anestetyku 
jest „zaokrąglana”                       , 
a tym samym niepoprawna.

Oryginalne linie próbkujące Dräger 
mają wewnętrzną powłokę wykonaną 
z materiału, który nie pozwala na 
adsorpcję lotnych anestetyków 
wziewnych.

W praktyce klinicznej nie wszystko działa 
idealnie. Linie próbkujące mogą być 
zaciskane lub zaginane.

Oryginalne linie próbkujące 
Dräger mają utwardzającą 
powłokę wewnętrzną chroniącą 
przed zaginaniem.(zob. schemat 2)

Podsumowanie: Oryginalne linie próbkujące Dräger zapewniają precyzyjne pomiary 
i brak alarmów wynikających z zablokowania, zagięcia lub przeciekania.
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