
HI-Flow Star

Usprawnienie stosowania ratującej życie wysokoprzepływowej terapii tlenowej.
Ponieważ każdy pacjent ma inne potrzeby w zakresie wentylacji, nasz system do
tlenoterapii z kaniulą nosową do stosowania u dorosłych „Dräger HI-Flow Star”
pomaga skutecznie zapewnić precyzyjne warunki przepływu i potrzebną ilość O2,
umożliwiając szybszy powrót do zdrowia i uniknięcie konieczności stosowania
inwazyjnej terapii oddechowej1,3.
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Szeroki, wykonany z miękkiego materiału pasek 
zakładany na tył głowy gwarantuje wygodę pacjenta

Zapięcie na rzep ułatwia 
regulację rozmiaru opaski 
na głowę

Miękkie końcówki kaniuli 
nosowej nie podrażniają 
skóry

Kaniulę można podłączyć z lewej 
albo z prawej strony

Obrotowy łącznik 
zapobiega 

przypadkowemu 
rozłączeniu

Elastyczna rura oddechowa 
minimalizuje zjawisko wymywania

Uchwyt do rury oddechowej zmniejsza 
nacisk na układ oddechowy
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System HI-Flow Star dla większego bezpieczeństwa i komfortu pacjenta

Nieinwazyjne wspomaganie oddychania powinno być właśnie takie – nieinwazyjne. W przypadku pacjentów
oddychających spontanicznie, którzy wymagają specyficznych warunków przepływu, istotne jest zapewnienie
bezpiecznych dawek tlenu i ciągłości terapii, aby pomóc im szybko i skutecznie powrócić do zdrowia. Dzięki
zastosowaniu naszego systemu wspomagania oddychania HI-Flow Star możesz zapewnić pacjentowi ciągłość
tlenoterapii, która jest łagodna, jak i skuteczna.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjenta, nasz nowo zaprojektowany łącznik obrotowy
zapobiega przypadkowemu rozłączeniu, zapewniając pacjentowi stały dopływ powietrza. Ponadto w naszych
wysokoprzepływowych kaniulach nosowych zastosowaliśmy zaciski, jeden dla kaniuli nosowej, a drugi dla
rury oddechowej, aby skutecznie zmniejszyć nacisk na układ oddechowy pacjenta. Zmniejsza to znacznie
odczuwane przez pacjenta obciążenie przy próbach poruszania się i pomaga zapewnić mu większy komfort
podczas fizjoterapii.

Dodatkowym problemem dla personelu klinicznego jest gromadzenie się wody w układzie, co wynika
z konieczności ogrzania i nawilżenia przepływającego powietrza. Aby ograniczyć do minimum skraplanie się
pary wodnej we wnętrzu, nasza kaniula nosowa HI-Flow Star jest wykonana z elastycznego i oddychającego
materiału, a ponadto zawiera zestaw zaworów, wskład którego wchodzi zawór dekompresyjny i łącznik komory
nawilżacza. Nastawiony fabrycznie zawór dekompresyjny zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia. Zestaw zaworów jest wymagany w przypadku wysokoprzepływowej terapii z użyciem mieszalnika,
takiego jak Oxymixer. W przypadku korzystania z respiratora zestaw zaworów jest opcjonalny.

Odpowiada potrzebom wszystkich

W przypadku leczenia tlenem największy problem stanowi komfort pacjenta. Aby terapia mogła przynieść
oczekiwane rezultaty, pacjent musi korzystać z interfejsu przez wiele godzin, co może powodować ślady
ucisku na skórze i dyskomfort pacjenta. Dlatego naprzemienne stosowanie różnych interfejsów ma
zasadnicze znaczenie dla poprawy wyników leczenia pacjentów. Nasza opaska na głowę HI-Flow Star została
zaprojektowana tak, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie i możliwość swobodnej regulacji. Jest wykonana
z miękkich, lekkich materiałów, które pewnie i wygodnie utrzymują kaniulę na miejscu. Ponadto unikalna
konstrukcja i miękkie materiały pomagają ograniczyć ewentualne uszkodzenia skóry w bardzo wrażliwym
obszarze nozdrzy.

W miarę jak pacjenci zaczynają samodzielnie oddychać, wsparcie w postaci dodatkowego komfortu może dać
im większą niezależność w zakresie jedzenia, picia i poruszania się. Dlatego tlenoterapia wysokoprzepływowa
jest bardziej komfortowa dla pacjentów niż konwencjonalna wentylacja nieinwazyjna7.

Miękkie końcówki kaniuli nosowej w systemie HI-Flow Star zapewniają pacjentom wygodne dopasowanie,
ograniczając w ten sposób zmiany skórne i inne niepożądane skutki stosowania masek tlenowych. Dodatkowo
ogrzanie i nawilżenie mieszanki gazowej poprawia zarówno tolerancję pacjenta, jak i skuteczność terapeutyczną
leczenia8,9,10.

Elastyczność, wszechstronność, funkcjonalność: szybki i wygodny dostęp do pacjenta w celu zapewnienia mu
opieki pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy personelu. Dzięki symetrycznej budowie kaniulę nosową
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można podłączyć z lewej albo z prawej strony łóżka. To znaczna oszczędność czasu dla personelu medycznego.
Nie trzeba przestawiać łóżka ani sprzętu, żeby podłączyć pacjenta do systemu. Kaniule nosowe HI-Flow są
dostępne w trzech różnych rozmiarach, co zapewnia pacjentowi większą wygodę. Co równie ważne, w celu
spełnienia wymogów szpitalnych protokołów dotyczących zapobiegania zakażeniom, kaniula nosowa HI-Flow
Star jest przeznaczona do jednorazowego użytku, co ogranicza ryzyko zakażenia krzyżowego.

Wspieranie pacjentów w szybkim powrocie do zdrowia

Przejście z wentylacji inwazyjnej na nieinwazyjną ma kluczowe znaczenie dla powrotu pacjenta do zdrowia.
W badaniach klinicznych wykazano, że tlenoterapia wysokoprzepływowa może być z powodzeniem stosowana
w celu uniknięcia zarówno konwencjonalnej nieinwazyjnej, jak i inwazyjnej wentylacji z użyciem maski
u pacjentów z upośledzoną czynnością układu oddechowego1. Może to w znacznym stopniu pomóc pacjentom
w szybszym powrocie do zdrowia po ekstubacji1. W rezultacie można skuteczniej ustabilizować oddech pacjenta
i skłonić go do łatwiejszego samodzielnego oddychania.

Nasz system z kaniulą nosową HI-Flow Star pomaga usprawnić tlenoterapię, co prowadzi do poprawy wyników
leczenia i może skrócić czas pobytu w szpitalu2.

Poprawa parametrów funkcjonalnych

Aby pacjenci mogli oddychać łatwiej i z mniejszymi przeszkodami, należy ustawić odpowiednie parametry.
Wysoki przepływ tlenu potrafi zdziałać więcej niż tylko podnieść poziom saturacji O2. Na podstawie obserwacji
klinicznych wykazano, że usprawnia oczyszczanie śluzowo-rzęskowe4,11, zwiększając przy tym objętość
oddechową i końcowo-wydechową płuc5,6.

Kompatybilność i prostota

Wszystko z jednego źródła: optymalna organizacja pracy pozwala zaoszczędzić czas i zaangażowanie
personelu. System HI-Flow Star może współpracować z różnymi modelami respiratorów Dräger, w tym
z urządzeniami z serii Savina i Evita, a także jest w pełni kompatybilny z naszym mieszalnikiem Dräger Oxymixer.
System HI-Flow Star wraz z naszymi rozwiązaniami do prowadzenia terapii oddechowej umożliwia szybką
konfigurację i łatwe użycie, co pozwala ograniczyć do minimum obciążenie personelu i daje więcej czasu na
zajmowanie się potrzebami pacjentów.
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Kaniula nosowa HI-Flow Star Kaniula nosowa HI-Flow Star jest
dostępna w rozmiarach S, M i L

Zaczep do łóżka
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System HI-Flow Star – podgrzewany
obwód wdechowy do nawilżacza MR850

Zestaw HI-Flow Star Aquapor A –
podgrzewany obwód wdechowy do
nawilżacza Aquapor H300

Zestaw zaworów HI-Flow Star
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Kaniula nosowa HI-Flow Star

Materiały
Przyłącze PP, TPC-ET
Rura oddechowa TPC-ET
Uchwyt do rury oddechowej MABS
Adapter TPC-ET
Końcówki kaniuli Silikon
Pasek PES, PA
Zestaw zaworów MABS, silikon, stal nierdzewna
Wykonane bez DEHP, PVC i naturalnej gumy lateksowej

Charakterystyka pracy MP 05 511 MP 05 512 MP 05 513
Opór wdechowy przy prędkości
przepływu 40 l/min

< 15 mbar (lub cmH2O)

1 bar = 1 kPa x 100

< 10 mbar (lub cmH2O) < 5 mbar (lub cmH2O)

Zakres przepływu* < 60 l/min
przy zastosowaniu zaworu
dekompresyjnego: < 50 l/min

< 60 l/min < 60 l/min

System HI-Flow Star Zestaw HI-Flow Star Aquapor APodgrzewany obwód wdechowy

MP 05 601 MP 17 090
Długość rury oddechowej 1,6 m ±10 % 1,6 m ±10 %

Materiały
Rura oddechowa PP, TPO EVA, PE, TPE
Komora nawilżacza PP, SBC, PVC, ABS, silikon, aluminium PP, SBC, PVC, ABS, silikon, aluminium
Zawór dekompresyjny (opcjonalnie) MABS, silikon, stal nierdzewna MABS, silikon, stal nierdzewna
Rura O2 PVC (bez DEHP) PVC (bez DEHP)

Przyłącze PP PP

Charakterystyka pracy
przy 30 l/min:
< 1,8 mbar*

przy 15/30/60 l/min:
< 0,2/0,5/2,0 mbar*

Opór

(lub hPa lub cmH2O) (lub hPa lub cmH2O)

< 5 ml/hPa < 5 ml/hPaPodatność przy 60 mbar
(lub ml/mbar) (lub ml/mbar)

Przeciek przy 60 mbar** < 50 ml/min < 50 ml/min
Dane dotyczące przyłącza elektrycznego 22 V, 16,5 Ω, 60 W 22 V, 14 Ω, 30 W
Czas nagrzewania 30 min 30 min
Wydajność nawilżacza przy prędkości
przepływu od 6 do 60 l/min

> 16 mg/l > 16 mg/l

Natężenie dźwięku*** < 50 dB(A) < 50 dB(A)
Objętość powietrza w komorze nawilżacza
z wodą/bez wody

260/450 ml ±10 % 260/450 ml ±10 %

Maksymalne ciśnienie robocze 60 mbar 60 mbar
Zawór dekompresyjny (opcjonalnie)
Ciśnienie otwarcia przy prędkości
przepływu 25 l/min

26 ±2 mbar 26 ±2 mbar

* 1 bar = 1 kPa x 100
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** Body Temperature Pressure Saturated (BTPS), wartości mierzone na podstawie stanu płuc pacjenta, temperatura ciała 37 °C, gaz
nasycony parą wodną, ciśnienie otoczenia
*** Pomiary zgodnie z normą ISO 80601-2-74

Informacje zamówieniowe

Kaniula nosowa HI-Flow Star
zawartość zestawu: końcówki kaniuli, rura oddechowa z łącznikiem obrotowym, uchwyt do rury oddechowej, opaska na głowę
HI-Flow Star dla dorosłych S 25 szt. MP 05 511
HI-Flow Star dla dorosłych M 25 szt. MP 05 512
HI-Flow Star dla dorosłych L 25 szt. MP 05 513

System HI-Flow Star – podgrzewany obwód wdechowy
Zawartość zestawu: podgrzewana rura wdechowa (niebieska), komora nawilżacza, rura oddechowa do stosowania z respiratorem, rura
tlenowa do stosowania z mieszalnikiem O2, zaczep do łóżka

System HI-Flow Star 10 szt. MP 05 601

Zestaw HI-Flow Star Aquapor – podgrzewany obwód wdechowy
Do użytku z nawilżaczem Dräger Aquapor H300.
Zawartość zestawu: podgrzewana rura wdechowa (niebieska), komora nawilżacza, rura oddechowa do stosowania z respiratorem, rura
tlenowa do stosowania z mieszalnikiem O2, zaczep do łóżka

Zestaw HI-Flow Star Aquapor A 10 szt. MP 17 090

HI-Flow Star – akcesoria i komponenty systemu
Zestaw zaworów HI-Flow Star 15 szt. MP 05 507

Wózek Multi-P z 3 uchwytami szynowymi i
koszem

1 szt. MP 13 020

Wózek Multi-P (podstawa z 5 kółkami i
słupkiem)

1 szt. MP 13 021

Konfigurator Aquapor H300 1 szt. MP 01 000
Aquapor H300 – adapter przewodu
grzejnego; wdech.

1 szt. MP 07 106

Aquapor H300 – przewód czujnika temp.
160 cm

1 szt. MP 07 108/MP 07 109

Konfigurator Oxymixer 1 szt. MP 04 200
Oxymixer High Flow; NIST 1 szt. MP 04 201
Oxymixer High Flow z monitorem; NIST 1 szt. MP 04 202
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.
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Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

91
 0

6 
90

6 
| 

22
.0

6-
2 

| 
H

Q
 |

 P
L 

| 
Za

st
rz

eg
am

y 
pr

aw
o 

zm
ia

n 
| 

©
 2

02
2 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


