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Wstęp
Hipotermia jest poważnym i często lekceważonym powikłaniem znieczulenia, zabie-
gów chirurgicznych i intensywnej opieki medycznej.

Hipotermia zdarza się u około 70 % pacjentów leczonych chirurgicznie 1, 2

Hipotermia może powodować niedokrwienie mięśnia sercowego

Badania kliniczne dowodzą istnienia silnej zależności między hipotermią a niedokrwie-
niem mięśnia sercowego u starszych osób obarczonych ryzykiem choroby wieńcowej 3 – 5

Hipotermia zwiększa ryzyko zakażeń ran
Istnieją dowody na zmniejszenie odporności na infekcje w stanie hipotermii 3, 4, 6

Hipotermia powoduje zaburzenia krzepnięcia
Hipotermia jest skojarzona z odwracalną dysfunkcją płytek krwi i kaskady krzepnięcia 7

Utrata krwi i zapotrzebowanie na krew do przetoczeń są znacząco wyższe u pacjentów 
w stanie hipotermii 8

Hipotermia zwiększa zużycie tlenu
Wzrost zapotrzebowania na tlen u pacjentów w stanie hipotermii wywiera znaczący wpływ 
na funkcje układu krążenia 1, 9

Normotermia sprzyja obniżaniu kosztów leczenia
Powikłania związane z hipotermią opóźniają wyzdrowienie i zwiększają koszty leczenia 10 – 13

Normotermia pozwala oszczędzać czas
Pacjenci z hipotermią spędzają więcej czasu na sali wybudzeń niż pacjenci normotermiczni 14

Tyco Healthcare zapewnia system kompletnych rozwiązań;
• Monitorowanie pacjentów za pomocą urządzeń do monitorowania temperatury 

Mon-a-therm zapewnia bieżący dostęp do najistotniejszych informacji o stanie pacjenta

• Zapobieganie i leczenie hipotermii umożliwiają powietrzny system konwekcyjne-
go ogrzewania pacjenta WarmTouch oraz system podgrzewania płynów infuzyjnych 
Warmflo*



Tkanina w warstwie 
zewnętrznej 
oddziela skórę 
pacjenta od gorącej 
warstwy tworzywa

Warstwowa 
struktura materiału 
wzmacnia jego 
powierzchnię, więc 
drobne uszkodzenia 
nie rozszerzają się 
i nie powodują dużej 
nieszczelności

Precyzyjnie wykona-
na perforacja pomaga 
uzyskać równomierny 
przepływ powietrza 
i gładką, miłą w doty-
ku powierzchnię

Struktura materiału

WarmTouch
Powietrzne systemy ogrzewania konwekcyjnego
W połączeniu z kocami WarmTouch zapewniają optymalną kontrolę ciepłoty ciała pa-
cjenta i zapobiegają hipotermii.
Szybkość, uniwersalność i elastyczność zastosowań pozwalają stosować systemy  
WarmTouch wszędzie tam, gdzie mogą być przydatne, a przede wszystkim na blokach 
operacyjnych, salach wybudzeń, oddziałach intensywnej opieki.

WarmTouch 5800
• 3 zakresy temperatur:
 - wysoki – 42 – 46°C
 - średni – 36 – 42°C
 - niski – 30 –34°C
• dodatkowo nawiew powietrza o tem-

peraturze pokojowej
• alarm optyczny w razie przegrzania

WarmTouch 5900
• 4 zakresy temperatur:
 - najwyższy – 45°C (po 45 min. automa-

tycznie przełączany na zakres wysoki)
 - wysoki – 43°C
 - średni – 38°C
 - niski – 32°C
• alarm optyczny i akustyczny w razie 

przegrzania

Właściwości wspólne dla obu urządzeń:
• Tryb szybkiego ogrzewania (38°C w ciągu 30 sekund)
• Montaż na wózku, przy łóżku, na stojaku i podłodze
• Łatwe czyszczenie urządzenia
• Cicha praca
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Rozmiary 380 × 410 × 280 cm (wys. × szer. × głęb.)
• Masa 6,8 kg
• Filtr HEPA 0,03 µm, efektywność 99,97 %
• Zasilanie 220 V~, 50 – 60 Hz, 8 A

Opis Nr ref. Szt./opak.
WarmTouch 5900 z wózkiem 501-5900 1

WarmTouch 5800 z wózkiem 501-5800 1

Wózek (osobno) 502-2900 1

Filtr 502-2200 1

Dysza 502-2100 1

Wąż 502-2000 1

Koce grzewcze CareDrape i CareQuilt

Uniwersalne koce zapewniają wydajną dystrybucję ciepła. Są dostępne w pięciu do-
godnych rozmiarach.
Koce grzewcze CareDrape i CareQuilt pomagają osiągnąć i utrzymać normotermię u pacjen-
tów leczonych chirurgicznie, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powikłań okołooperacyjnych 
i skraca czas rehabilitacji.
Lekki i wytrzymały materiał jest odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie – zapewniając 
większe bezpieczeństwo i komfort pacjentowi.
Precyzyjna perforacja powłoki pozwala na równomierny przepływ powietrza i optymalne ogrze-
wanie ciała pacjenta.
Materiał jest przezroczysty dla promieni rentgenowskich, co ułatwia wykonywanie badań obra-
zowych.

• Nie zawiera lateksu
• Specjalna konstrukcja powłoki uniemożliwia jej miejscowe rozdęcie, co pozwala dokładnie do-

pasować koc do ciała pacjenta, zmniejsza możliwość jego zsunięcia się i podnosi efektywność 
działania.

• Miękkość i wygoda – zewnętrzna warstwa wykonana jest z nietkanego tworzywa, co eliminuje 
możliwość bezpośredniego kontaktu rozgrzanych plastikowych powierzchni ze skórą pacjenta.

• Ekonomiczność – szeroki zakres dostępnych rozmiarów pozwala dopasować zamówienie do 
każdego zapotrzebowania.



CareDrape, CareQuilt
Koce grzewcze do stosowania śródoperacyjnego
Koce do ogrzewania śródoperacyjnego zostały zaprojektowane tak, by spełniać wymo-
gi środowiska sali operacyjnej. Wykonane są z mocnego, dwuwarstwowego materiału, 
odpornego na rozdarcie, przebicie i płyny, a przy tym miękkiego i elastycznego, dzięki 
czemu można go dowolnie układać. Trzy wszechstronne koce grzewcze odpowiadają 
na wymagania większości procedur chirurgicznych, dzięki czemu pozwalają zmniej-
szyć koszty wyposażenia bloku operacyjnego.

Koc do okrywania górnych partii ciała CareDrape

• Do stosowania podczas zabiegów na jamie brzusznej, urologicznych i na kończynach 
dolnych

• Pozwala okryć górną część klatki piersiowej i ramiona
• Podwójny wlot powietrza ułatwia dogodny dostęp przy użyciu dwóch, jednego podło-

kietników

• Duża długość taśmy mocującej ułatwia układanie i mocowanie koca
• Przykrycie głowy zmniejsza utratę ciepła przez głowę
• Wielkość i masa – 195 × 52 cm, 290 g

Koc do okrywania dolnych partii ciała CareDrape

• Do stosowania podczas zabiegów kardio- i torakochirurgicznych oraz zabiegach na 
kończynach górnych.

• Pozwala okryć kończyny dolne i dolną część brzucha pacjenta
• Duża długość taśmy mocującej ułatwia układanie i mocowanie koca
• Wielkość i masa – 145 × 85 cm, 305 g

Sterylny koc kardiochirurgiczny CareDrape

Specjalistyczny koc do stosowania podczas długotrwałych zabiegów kardiochirurgicz-
nych, dla okołozabiegowej regulacji temperatury ciała pacjenta. Dwie pionowe szcze-
liny pozwalają na dostęp do okolicy pachwinowej. Specjalny kształt koca zmniejsza 
podaż ciepła do stóp pacjenta, ułatwiając regulację temperatury ciała. Przedłużone 
przyłącza ułatwiają zachowanie sterylności.

Opis Nr ref. Szt./opak.

Koc do górnej części ciała CareDrape z przykryciem głowy 503-0870 12

Opis Nr ref. Szt./opak.

Koc do dolnej części ciała CareDrape 503-0880 12

Opis Nr ref. Szt./opak.

Koc kardiochirurgiczny CareDrape (sterylny) 503-0860 12



Koc grzewczy pediatryczny CareDrape

• Do okołooperacyjnej regulacji temperatury ciała u dzieci – zależnie od wzrostu i wagi 
można go podkładać pod pacjenta lub go nim przykrywać.

• Specjalna konstrukcja nie ogranicza dostępu do pola operacyjnego.
• Specjalna przezroczysta folia umożliwia odprowadzanie ciepłego powietrza.
• Radiotransparentność.
• Wloty powietrza umieszczone w wielu miejscach zwiększają wygodę stosowania.
• Wielkość i masa – 102 cm × 64 cm, 101 g.

Koc grzewczy pełnej wielkości CareQuilt dla dorosłych i dzieci

• Do stosowania w salach wybudzeń, transporcie sanitarnym, oddziałach intensywnej 
opieki, położniczych i ambulatoriach.

• Dla uzyskania optymalnego efektu, koc powinien bezpośrednio przylegać do skóry 
pacjenta

• Szczeliny ułatwiają dostęp do klatki piersiowej, sprawdzanie pulsu na kończynach 
itp.

• Dla dorosłych – wielkość i masa – 183 cm × 114 cm, 310 g.
• Dla dzieci – wielkość i masa – 145 cm × 76 cm, 165 g (dla dzieci do 10 roku życia).

Opis Nr ref. Szt./opak.

Koc pediatryczny CareDrape 503-0850 12

Noworodki:
Koc pod pacjentem

Noworodki:
Koc na pacjencie

Dzieci:
Koc pod pacjentem

Dzieci:
Koc na pacjencie

Opis Nr ref. Szt./opak.

Koc dla dorosłych CareQuilt
Koc pediatryczny CareQuilt

503-0810
503-0840

25
12



Warmflo
System podgrzewania płynów infuzyjnych
System podgrzewania płynów infuzyjnych Warmflo FW588
Kasety grzewcze do płynów WF-100 i WF-250

System podgrzewania płynów infuzyjnych Warmflo wykorzystuje zaawansowaną tech-
nologię suchego ciepła do podgrzewania płynów infuzyjnych do wymaganej tempera-
tury. Kaseta grzewcza jednorazowego użytku zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych. 
Podgrzewacz Warmflo FW588 nadaje się do stosowania podczas wszelkich przetoczeń, 
może podgrzewać krew i płyny infuzyjne do temperatury 42°C. Współpracuje z kaseta-
mi grzewczymi WF-100 i WF-250. FW588 można powiesić na typowym stojaku do kro-
plówek. FW588 jest łatwy do utrzymania w czystości, szybki dostęp do płyty grzewczej  
za pomocą dwóch przycisków ułatwia jej czyszczenie.

Kaseta grzewcza Warmflo WF-100 ma nowy, zoptymalizowany kształt i umożliwia do-
zowanie płynu o stałej temperaturze z szybkością do 125 ml/min. Wydajność nowej 
kasety WF-250 to 250 ml/min. Dla łatwiejszego użycia kaseta WF-250 wyposażona jest 
w podwójny szpikulec i filtr krwi.
Standardowo oba rodzaje kaset wyposażone są w przedłużone rurki i bezigłowy port 
iniekcyjny.

Kaseta grzewcza
Warmflo WF-100

Bezigłowy port do iniekcji

Zestaw szpikulców

Filtr krwi 150 µm

Kaseta grzewcza
Warmflo WF-250

Podgrzewacz płynów infuzyjnych Warmflo FW588



Warmflo WF-250 Performance Curves
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Set point 42ºC
Sims Hotline (42ºC)
Augustine Ranger

Łatwość stosowania systemu podgrzewania płynów Warmflo

Krok pierwszy:
Włącz urządzenie.

Wsuń kasetę grzewczą WF-100 
lub WF-250 do podgrzewacza

Krok drugi:
Zamknij drzwiczki.

Krok trzeci:
Podłącz dreny i worek z płynem 

infuzyjnym. Usuń powietrze 
z kasety.

Opis Nr ref. Szt./opak.

System podgrzewania płynów infuzyjnych
Kaseta grzewcza
Kaseta grzewcza z filtrem krwi
Filtr krwi 150 µm

FW588
WF-100
WF-250
SF 150

1
20
20
10

Zamówienia



Warmflo
Automatyczne ciśnieniowe mankiety infuzyjne
Stosowane ze wszystkimi systemami do wlewów kroplowych i przetoczeń. Pasują do 
szerokiego zakresu butelek i worków infuzyjnych. Mogą być stosowane razem z pod-
grzewaczem Warmflo FW588, kiedy wymagane są wyższe szybkości przepływu i precy-
zyjniejsza kontrola szybkości infuzji.

W pełni automatyczny mankiet infuzyjny jest łatwy w użyciu i niezawodny; umożli-
wia uzyskanie dużej prędkości podawania płynu. System dwukierunkowych zaworów 
utrzymuje ciśnienie w mankiecie odłączonym na czas transportu pacjenta. Gładkie po-
wierzchnie i  zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie urządzenia i zapobieganie 
zakażeniom.

Mankiet jest wyposażony w manometr, regulator i wyłącznik, które ułatwiają dokładną 
kontrolę dozowania ciśnienia.

Dostępna jest także opcja stosowania ręcznej pompki w przypadku braku dostępu do 
instalacji ciśnieniowej.

Dostępne są także dreny z szybkozłączką.

Informacje do składania zamówień

Aby zamówić mankiet ze złączem do ręcznej pompki należy dodać symbol HP do nu-
meru referencyjnego.

Aby zamówić mankiet ze złączem do ręcznej pompki i szybkozłączką należy dodać 
symbol HPDC do nr. ref. 

Do podłączenia do źródła ciśnienia niezbędne jest odpowiednie złącze. Poniżej przed-
stawiono zakres dostępnych końcówek:

Opis Nr ref. Szt./opak.

Mankiet ciśnieniowy Warmflo 500 ml
Mankiet ciśnieniowy Warmflo 1000 ml
Zestaw podwójny Warmflo 500 i 1000 ml
Zestaw podwójny Warmflo 2 × 1000 ml
Uchwyt do montażu AD-1500/AD-2000  
na stojaku do wlewów

AD-500
AD-1000
AD-1500
AD-2000
3240601

1
1
1
1
1

Opis Nr ref. Szt./opak.

Złącze ścienne tlenu
Złącze Mini Schräder
Złącze ścienne spr. powietrza 4 bary

RDO108A
RDO107

RDO108B

1
1
1



Mon-a-therm
Monitoring temperatury
Pełna linia sond termicznych i czujników do monitorowania tempe-
ratury ciała pacjenta
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na uniknięcie rozwoju powikłań 
związanych z hipotermią jest szybka i dokładna diagnoza tego stanu. System monito-
rowania temperatury Mon-a-therm obejmuje kompletny zestaw wszechstronnych, do-
kładnych i efektywnych kosztowo sond elektronicznych do pomiaru temperatury ciała 
i skóry u wszystkich pacjentów.

Urządzenia monitorujące Mon-a-therm zapewniają dostęp do informacji o zaburze-
niach ciepłoty ciała pacjenta, które można wyrównać stosując urządzenia do aktywne-
go ogrzewania WarmTouch i Warmflo.

• Niezawodność – produkty Mon-a-therm pozwalają monitorować temperaturę głę-
boką i powierzchniową przy wielu możliwych umiejscowieniach czujników.

• Elastyczność – czujniki Mon-a-therm można stosować z większością dostępnych mo-
nitorów.

• Kompletność – pełny zakres oferty czujników pozwala dobrać je do każdego zastoso-
wania

• Sondy są zgodne z YSI 400
• Nie zawierają lateksu
• Jednorazowość sprzyja unikaniu zakażeń i poprawia higienę
• Dostępne są kable przyłączeniowe do większości stosowanych monitorów.

Sonda uniwersalna przełykowo-odbytnicza

Najlepiej umiejscawiać ją w dolnej jednej trzeciej lub najniższej ćwiartce przełyku, gdzie 
daje najlepsze przybliżenie temperatury mózgowia. Sondę tę można również stosować 
doodbytniczo, co ogranicza konieczność magazynowania wielu rodzajów materiałów.

Stetoskop przełykowy z czujnikiem temperatury

Temperatura w dolnej części przełyku odpowiada temperaturze w OUN. Zapewnia do-
skonałą jakość odbioru tonów serca i szmerów oddechowych i dokładny pomiar tem-
peratury głębokiej.

Opis Nr ref. Szt./opak.

Sonda termiczna uniwersalna 9Ch
Sonda termiczna uniwersalna 12Ch

90050
90044

50
50

Opis Rozmiar Nr ref. Szt./opak.

Stetoskop przełykowy
Stetoskop przełykowy
Stetoskop przełykowy
Stetoskop przełykowy

9Ch
12Ch
18Ch
24Ch

90049
90041
90042
90043

25
25
25
25



Stetoskop przełykowy bez czujnika temperatury
Najwyższa jakość rejestracji tonów serca i szmerów oddechowych

Cewnik urologiczny Foleya z sondą termiczną
Pomiar prowadzony w pęcherzu zapewnia precyzyjny monitoring temperatury głębokiej. 
Dogodne miejsce dokładnego pomiaru u wszystkich zacewnikowanych pacjentów.

Silikonowe tworzywo zwiększa wytrzymałość cewnika i odporność na kontaminację.

Sonda termiczna skórna

Nieinwazyjny pomiar, niskoalergizujący przylepiec.

Sonda wewnątrzuszna
Umiejscawiana w kanale słuchowym naprzeciw błony bębenkowej. Temperatura bło-
ny bębenkowej jest blisko skorelowana z temperaturą głęboką ze względu na bliskość 
unaczynienia błony bębenkowej i okolicy podwzgórza.

Opis Rozmiar Długość Nr ref. Szt./opak.

Stetoskop przełykowy
Stetoskop przełykowy
Stetoskop przełykowy
Stetoskop przełykowy

9Ch
12Ch
18Ch
24Ch

38 cm
46 cm
46 cm
46 cm

503-0051
503-0064
503-0072
503-0080

25
25
25
25

Opis Rozmiar Nr ref. Szt./opak.

Cewnik Foleya z sondą termiczną
Cewnik Foleya z sondą termiczną
Cewnik Foleya z sondą termiczną
Cewnik Foleya z sondą termiczną
Cewnik Foleya z sondą termiczną
Cewnik Foleya z sondą termiczną

8Ch
10Ch
12Ch
14Ch
16Ch
18Ch

90053T
90054T
90055T
90056T
90051T
90052T

12
12
12
12
12
12

Opis Nr ref. Szt./opak.

Sonda termiczna skórna 90045 50

Opis Nr ref. Szt./opak.

Sonda wewnątrzuszna 90058 50



Przewody przyłączeniowe Mon-a-therm

Szeroki wachlarz przewodów, umożliwiających współpracę czujników Mon-a-therm 
z większością stosowanych monitorów z wbudowanym rejestrowaniem temperatury. 
W przypadku monitorów niewymienionych w tabeli prosimy o kontakt z przedstawi-
cielem Tyco Healthcare.

Sondy termiczne skórne IncuTemp

Szeroki wachlarz jednorazowych próbników termicznych do skóry, szczególnie zaleca-
nych do stosowania w inkubatorach u noworodków i wcześniaków celem zapewnienia 
optymalnego termicznie środowiska

• Pięć typów wtyków zapewnia podłączenie do wszystkich modeli inkubatorów Air-
shield, Ohmeda, Dräger i in.

• Stosowanie jednorazowe chroni przed infekcjami
• Wysoka dokładność pomiarów (± 0,1°C)
• Wszystkie sondy dostarczane są z jednorazowymi przylepcami zapewniającymi do-

skonałe przyleganie czujnika do skóry.

Opis Rozmiar Nr ref. Szt./opak.

Termistor 400 z wtykiem „jack” 1/4 cala
Termistor 400 z wtykiem „jack” 1/4 cala
Termistor 400 do monitorów HP
Termistor 400 do monitorów HP
Termistor 400 do monitorów Siemens SC
Termistor 400 do monitorów Siemens SC

5 m
3 m
3 m
5 m
5 m
3 m

502-0400
502-0410
502-0411
502-0401
502-0405
502-0415

1
1
1
1
1
1

Opis Nr ref. Szt./opak.

IncuTemp 1 do stosowania z inkubatorami Airshields 
IncuTemp 2 do stosowania z inkubatorami Airshields 
model C86 
IncuTemp 3 do stosowania z inkubatorami Ohmeda 
IncuTemp 4 do stosowania z inkubatorami Ohmeda
model 190 ASC11 
IncuTemp 5 do stosowania z inkubatorami Dräger 
Przewód z adapterem do IncuTemp 5 
Przylepiec IncuTemp

503-0110
503-0111

503-0112
503-0113

503-0170
503-0027
503-0114

20
20

20
20

20
1

100
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