
Drägersorb Free – Νατράσβεστος
Αναλώσιμα και εξαρτήματα

Κάντε τη σύνδεση με ένα κλικ για 100% αξιοπιστία. Ως ένας από τους
κορυφαίους κατασκευαστές αναισθησιολογικού εξοπλισμού, θέλουμε να
είμαστε πρωτοπόροι στην παραγωγή υψηλής ποιότητας νατράσβεστου
που διασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού σας στον
υψηλότερο βαθμό. Το Drägersorb είναι κάτι παραπάνω από μια απλή
σύνθεση· είναι η αποτελεσματικότητα απορρόφησης που εμπιστεύεστε.
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Drägersorb Free

Η νατράσβεστος είναι απολύτως απαραίτητη για την απομάκρυνση του CO2 κατά τη χορήγηση αναισθησίας.
Επιπλέον, η διασφάλιση της ασφάλειας και της άνεσης τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς αποτελεί
σημαντικό στόχο, καθώς χρησιμοποιούνται πτητικές αναισθητικές ενώσεις για την αναισθησία των ασθενών κατά τη
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Για να βελτιστοποιήσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την απόδοση, είμαστε ο μόνος κατασκευαστής
αναισθησιολογικών μηχανημάτων που συγχρόνως αναπτύσσει και παράγει τη δική του νατράσβεστο. Γι' αυτό και
στα συστήματα της Dräger η σύνθεση της νατρασβέστου μας σχεδιάστηκε ειδικά για να ικανοποιεί τις τελευταίες
απαιτήσεις για τον αναισθησιολογικό εξοπλισμό.

Με το Drägersorb Free σάς παρέχουμε ένα προϊόν που έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί για να προσφέρει βελτιωμένη
απόδοση, διατηρώντας παράλληλα το προσωπικό και τους ασθενείς σας ασφαλείς κατά τη διάρκεια διαδικασιών
που σώζουν ζωές.

Το Drägersorb Free προσφέρει ακόμα περισσότερα:

‒ Προηγμένη απορρόφηση του CO2

‒ Δεν σχηματίζεται Ένωση Α ή μονοξείδιο του άνθρακα.
‒ Δεν σχηματίζονται κανάλια.
‒ Χαμηλό επίπεδο τριβής, ώστε να μειώνεται σημαντικά η συσσώρευση σκόνης.
‒ Εξαλείφει τα προϊόντα αποσύνθεσης (π.χ. φορμαλδεΰδη).

Σε συνδυασμό με το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Drägersorb CLIC, μπορείτε να βελτιώσετε τις ροές
εργασίας σας και να προστατεύσετε τις επενδύσεις σας, μειώνοντας το κόστος για εσάς μακροπρόθεσμα.

Δεν παράγεται Ένωση Α

Η προστασία των ασθενών σας από δυνητικούς κινδύνους για την υγεία κατά τη χορήγηση του πτητικού
αναισθητικού σεβοφλουράνιο είναι ύψιστης προτεραιότητας. Η κλινική έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει ένα βασικό
μειονέκτημα στη χρήση οποιασδήποτε συμβατικής νατρασβέστου με σεβοφλουράνιο, διότι ο συνδυασμός αυτός
παράγει την τοξίνη Ένωση Α, η οποία, σύμφωνα με μελέτες, έχει νεφροτοξικές επιδράσεις στα ζώα. 2

Με γνώμονα αυτό το θέμα ασφάλειας, αναπτύξαμε το Drägersorb Free. Χάρη στη χημική του σύνθεση,
χρησιμοποιώντας το Drägersorb Free εξαλείφετε πλήρως την παραγωγή της Ένωσης Α, ανεξάρτητα από τον βαθμό
υγρασίας στη νατράσβεστο. Η βελτιστοποιημένη σύνθεσή του προσφέρει ποιότητα με γνώμονα την ασφάλεια στον
υψηλότερο βαθμό.

Δεν παράγεται μονοξείδιο του άνθρακα: υπό οποιαδήποτε κλινική συνθήκη

Μια άλλη σοβαρή απειλή για την ευεξία των ασθενών και του προσωπικού είναι ο σχηματισμός ενός τοξικού,
άχρωμου
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και άοσμου αερίου — του μονοξειδίου του άνθρακα. Όταν χρησιμοποιούνται πτητικοί αναισθητικοί παράγοντες
με οποιαδήποτε συμβατική ξηρή νατράσβεστο, ο συνδυασμός αυτός οδηγεί στον σχηματισμό μονοξειδίου του
άνθρακα. Δεδομένου ότι το μονοξείδιο του άνθρακα δεν μετράται από τα αναισθησιολογικά μηχανήματα, δεν
ανιχνεύεται από το κλινικό προσωπικό σας. Αυτό το τοξικό παραπροϊόν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους ασθενείς
σας υπό αναισθησία.

Το Drägersorb Free εξαλείφει αυτή την ανησυχία. Το Drägersorb Free δεν παράγει μονοξείδιο του άνθρακα υπό
καμία κλινική συνθήκη. 1,2  Ανεξάρτητα από τον βαθμό υγρασίας στη νατράσβεστο, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι
οι ασθενείς σας προστατεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναισθησίας.

Υψηλή ικανότητα απορρόφησης CO<sub>2</sub>

Ασφάλεια που βλέπετε, αποτελέσματα που εμπιστεύεστε. Κατά την εργασία με ασθενείς σε ένα κρίσιμο
περιβάλλον, πρέπει να βασίζεστε στον εξοπλισμό και στα εξαρτήματα που τον συμπληρώνουν — αδιάλειπτα.

Χρειάστηκαν χρόνια αφοσιωμένης έρευνας και μηχανικής για να καταλήξουμε στον μοναδικό σχεδιασμό των
σφαιριδίων νατρασβέστου μας. Το αποτέλεσμα είναι ένα βέλτιστο σχήμα που προσφέρει ομοιόμορφη και
αποτελεσματική απορρόφηση του CO2. Τα σφαιρίδιά μας (με ημισφαιρικό σχήμα) με το υψηλό πορώδες
σχεδιάστηκαν για να αποτρέπουν τον σχηματισμό καναλιών, επιτρέποντας έτσι τη βελτιστοποιημένη απόδοση, με
αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον, χάρη στην ευδιάκριτη αλλαγή χρώματος, έχετε
σαφή ένδειξη του επιπέδου απορρόφησης και εξάντλησης. Το Drägersorb® Free έχει τον υψηλότερο βαθμό
απορρόφησης CO2 1, 2, 3 από όλους τους ασφαλείς απορροφητές.

Πρακτική συσκευασία

Για την εξοικονόμηση χρόνου και για να σας βοηθήσει στη διαχείριση του κόστους,το Drägersorb Free διατίθεται
με τον απορροφητή μίας χρήσης Drägersorb CLIC, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους σύγχρονους
σταθμούς αναισθησίας Dräger. Πρόκειται για μια γρήγορη, καθαρή και απλή λύση μίας χρήσης που προσφέρει
ευελιξία και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Εσείς και οι ασθενείς σας προστατεύεστε χάρη στα εξής:

‒ Μηδενική επαφή με τη νατράσβεστο.
‒ Μηδενική έκθεση σε σκόνη.
‒ Καλύτερη αξιοποίηση της πλήρωσης του απορροφητή που μπορεί να αλλαχτεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και

κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, χάρη στη βαλβίδα μη επιστροφής.

Το Drägersorb Free διατίθεται με τα φυσίγγια μίας χρήσης Drägersorb CLIC Free και τα επαναπληρώσιμα
κάνιστρα 5 λίτρων.
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Για τα μηχανήματα αναισθησίας με τεχνολογία με τουρμπίνα, όπως το Zeus® Infinity® Empowered ή το Perseus®

A500 της Dräger, συνιστάται η χρήση ενός φίλτρου σκόνης για την προστασία της τεχνολογίας τουρμπίνας όταν
χρησιμοποιούνται επαναπληρώσιμοι απορροφητές νατράσβεστου.

Συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Ως κατασκευαστής ιατρικής τεχνολογίας για περισσότερα από 130 χρόνια, δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα
άριστης ποιότητας. Δεσμευόμαστε, επίσης, και πιστεύουμε στην ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ανάπτυξη
βιώσιμων προϊόντων.

Σχεδιάσαμε τα προϊόντα Drägersorb προκειμένου να συνδυάζουν την ασφάλεια με τη βιωσιμότητα. Τα προϊόντα
Drägersorb δεν περιέχουν φυσικό λατέξ, ούτε PVC ή φθαλικές ενώσεις, π.χ. DEHP (το οποίο είναι δυνητικά
καρκινογόνο για τους ανθρώπους4), και η παραγωγή λαμβάνει χώρα στη Γερμανία σε συνεργασία με τοπικούς
προμηθευτές στην Ευρώπη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το αποτύπωμα άνθρακα και ο σχετικός περιβαλλοντικός
αντίκτυπος. Επιπλέον, έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης νατράσβεστου στη Γερμανία, το οποίο
εξοικονομεί εκπομπές CO2 (33 τόνους το 2021).

Αυτή είναι η δέσμευσή μας και αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε για ένα περισσότερο υγιές περιβάλλον.

1 Dr. Bito, Hamamatsu Med. University, Japan Journal of Clinical Anaesthesia 15:33-37, 2003
2 Production of compound A and carbon monoxide in circle systems: an in vitro comparison of two carbon
dioxide absorbens M.M.R.F. Struys, et al.· Anaesthesia, 2004, 59, S. 584-589
3 J. Baum, H. J. Woehlck Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Vol. 17 (2003) S. 63-76
4 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Guidelines for drinking-water quality. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 2017.
424-425. ISBN 978-92-4-154995-0.
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Φίλτρο σκόνης
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Γερμανία

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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Φίλτρο σκόνης MX50115

Υλικό:
Περίβλημα PP Πολυπροπυλένιο
Φλις Πολυολεφίνη

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή Αριθ. εξαρτήματος
Drägersorb Free Κάνιστρο 5 λίτρων MX50050
CLIC Absorber Free (6 απορροφητές ανά κουτί) MX50100
Drägersorb CLIC Προσαρμογέας MX50090
Infinity® ID CLIC Absorber Free, μίας χρήσης, 1,2 l, 6 τμχ. MX50120
Ανοιχτήρι κάνιστρου, για τα κάνιστρα MX00001 και MX50050,
5 τμχ.

MX10209

Φίλτρο σκόνης, 5 τμχ. MX50115


