Utilização passo a passo

Flowlive - Oxigenoterapia de Alto Fluxo
Guia Rápido de operação
Abra a embalagem e monte o umidiﬁcador.

Conecte a bolsa de água destilada e observe o
nível do líquido.

Informações e processamento de alarmes

Conecte uma extremidade do tubo de ar
aquecido ao dispositivo e a outra extremidade à
cânula nasal.

Conecte uma extremidade do tubo de conexão
de oxigênio à entrada de oxigênio do
dispositivo e a outra extremidade à fonte de
oxigênio.

Alarme

Mensagem

Signiﬁcado

Solução

O alarme de
detecção do tubo
de ar

Veriﬁque o tubo de ar

O dispositivo não detectou
o tubo de ar aquecido ou o
tubo não está normal

Reinsira a tubulação ou
substitua o tubo de ar
aquecido

Alarme de
entupimento

Aviso de
entupimento

O dispositivo detectou um
bloqueio no sistema

Veriﬁque e limpe a interface
do paciente A

Alarme de pressão
da fonte de O2
Alarme seco
Alarme de
temperatura

Use a interface do paciente A e conecte a cânula
nasal na cavidade nasal.

Conecte a máquina à fonte de alimentação,
feche a trava de proteção e pressione o botão
ON/OFF.

O dispositivo detectou que a
Pressão da fonte de
O2 baixa ou pressão da pressão da fonte de oxigênio
está muito alta ou muito baixa
fonte de O2 alta
Por favor, veriﬁque o
tanque de água

Não é possível atingir a O dispositivo não pode atingir
temperatura desejada
a temperatura alvo

Fim do tratamento:
- Desconecte a fonte de oxigênio
- Pare a operação (pressione o botão Star/Stop)
- Desligue da energia (pressione o botão ON/OFF na
parte posterior do dispositivo e tire da tomada).

Substitua a bolsa de água
ou umidiﬁcador
Reduza a vazão ou a temperatura alvo ou aumente a
temperatura ambiente

Alarme de FiO2 alta

FiO2 está muito alto

O dispositivo detectou
um FiO2 alto

Veriﬁque se o tubo de
oxigênio está normalmente
conectado à temperatura

Alarme de FiO2 baixa

FiO2 está muito baixo

O dispositivo detectou
um FiO2 baixo

Veriﬁque se o tubo de
oxigênio está normalmente
conectado à temperatura

Lembrete de
desligamento

Nenhum

Durante a operação, o
dispositivo é desconectado da
fonte de alimentação

Reconecte a energia

O dispositivo detecta que a
temperatura ambiente está
muito alta ou muito baixa

Reduza ou aumente a
temperatura ambiente

O dispositivo detectou que a
duração do tratamento foi
maior do que a duração do
tratamento predeﬁnida

Ajuste o tempo de
tratamento

A temperatura ambiente
Lembrete de
está muito alta ou a
monitoramento de
temperatura ambiente está
temperatura ambiente
muito baixa

Entre na interface principal e ajuste os
parâmetros.

O dispositivo não detectou
água no umidiﬁcador

Ajuste a pressão da fonte
de oxigênio e reinicie

Lembrete do tempo
de tratamento

Tempo de tratamento
predeﬁnido completo

