Bộ lọc Gibeck
HumidVent®
Bộ lọc vi khuẩn/
virus có trao đổi
ẩm nhiệt

Hướng dẫn sử dụng

vi
Bộ lọc Humid-Vent (HMEF)
là Bộ trao đổi nhiệt & ẩm
(HME) kết hợp với Bộ lọc vi
khuẩn/virus để làm ẩm và
lọc vi khuẩn/virus trong quá
trình gây mê và chăm sóc
bằng máy thở. Cần có nhận
định lâm sàng của chuyên
gia khi đánh giá yêu cầu tạo
ẩm cho bệnh nhân.
•	Đặt đầu nối của
HMEF phía bệnh nhân
cao hơn đầu nối ET để
tránh nước ngưng tụ.
•	Các ống dây phải để
thấp hơn HMEF.
•	Nếu bệnh nhân được
đặt lại tư thế, có thể
cần đặt lại vị trí Bộ lọc
Humid-Vent.
Thận trọng:
•	Không sử dụng nếu
bao bì bị rách hoặc sản
phẩm bị hư hại.
•	Không sử dụng với các
loại khí gây tê dễ gây nổ.
•	Thay thế 24 giờ một lần
hoặc khi cần thiết để
tránh tích tụ dịch tiết.

•	Thay thế khối thiết bị
ngay nếu bị bẩn do dịch
tiết hoặc bị tắc nghẽn.
•	Bộ lọc Humid-Vent được
thiết kế để sử dụng một
lần, không được làm
sạch và tái sử dụng.
•
	Việc tái xử lý các thiết
bị y tế được chỉ định
sử dụng một lần có thể
làm giảm hiệu quả hoặc
không có tác dụng. Việc
sử dụng lại các thiết bị
y tế chỉ sử dụng một lần
có thể gây phơi nhiễm
với mầm bệnh từ vi
khuẩn, virus, nấm hoặc
prion. Các phương pháp
vệ sinh và tiệt trùng hợp
lệ và các hướng dẫn tái
xử lý như các thông số
kĩ thuật ban đầu không
áp dụng cho các thiết bị
y tế này. Sản phẩm này
không được thiết kế để
có thể vệ sinh, khử trùng
hoặc tiệt trùng.
•	Xem xét toàn bộ khoảng
chết trong hệ thống
trước khi sử dụng.
•	Luật liên bang Hoa Kỳ
hạn chế chỉ bác sĩ mới
có thể bán hoặc chỉ định
dụng cụ này.
•	Sản phẩm này không
chứa mủ cao su tự
nhiên.
Hướng dẫn bảo quản:
Tránh ánh nắng mặt trời và
giữ cho khô ráo. Không sử
dụng sản phẩm khi hàng
rào tiệt trùng hoặc bao bì bị
hư hại

Chống chỉ định:
•	Không sử dụng HumidVent cho bệnh nhân có
nhiều dịch tiết sủi bọt
trong đường thở hoặc
bệnh nhân bị ho ra máu.
•	Không sử dụng cùng
với máy xông khí dung
và máy làm ẩm thông
thường.
•	Không thêm độ ẩm vào
HMEF.
Thuyết minh các biểu
tượng và ký hiệu quan
trọng trên nhãn sản phẩm.
Qty

Số lượng, Số
khoản mục
Không sử
dụng nếu bao
bì đã bị hư hại
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