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معدات التنفس والتهوية المتقدمة
 بإنتاج تقنيات طبية مبتكرة مع مجموعة من Biosys منذ عام 2012 ، تقوم

 المهندسين الخبراء واألطباء ذوي الخبرة الميدانية العالية في مجال البحث والتطوير،
 للخدمات  Biosys وتخلق حلوًل جديدة من خالل تحديد احتياجات القطاع. تعمل
 الصحية باستمرار على تحسين خدماتها في جميع أنحاء العالم وليستفيد المزيد من

.هذه الخدمات

 كما هو الحال في تصميم جهاز التنفس الصناعي للعناية المركزة ؛ يأتي 
 في المقدمة بفضل العمل المشترك لمهندسي BiO2Flow تصميم وجودة جهاز

 الذين لديهم خبرة عالية ومعدات و تجربة. ، Biosys و Arçelikالبحث والتطويرل
 بتقنيات إنتاج متقدمة و عالية Arçelik في منشآت BiO2Flow حيث أنه يتم إنتاج

.الجودة

تقنيات طبية مبتكرة
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التكنولوجيا المتقدمة

أعلى مستوى للرعاية الوقائية والعالج

 HFO الذي يفتح آفاقًا جديدة في عالج ، BiO2 Flow يكشف
 بميزاته المبتكرة و اختالفه مع تصميمه  المتوافق مع البيئة وسهولة

 استخدامه. بفضل هيكله السهل الستخدام، يمكن استخدامه ليس فقط في
 المستشفيات ، ولكن أيًضا في حالت الرعاية المنزلية دون الحاجة إلى

.عامل رعاية صحية

 BiO2 يقلل العالج باألكسجين عالي التدفق الذي يوفره 

Flow من احتمالية استخدام األنابيب للمرضى. كما تسمح للمريض 
 بالعالج دون الحاجة للعناية المركزة. بفضل المنتج الذي تم تطويره بعد
 عمليات البحث والتطوير الطويلة وتحليل احتياجات القطاع الصحي ،

.يمكن تطبيق المستوى المطلوب من العالج باألكسجين على المريض
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العالج الفعال ذو التدفق العالي 

المتكاملة البخاخات 

الدقيق FiO2 ضبط

المتكاملة البطارية 

متكامل مرطب 

Ipm معدل تدفق يصل إلى 100

تشغيل بزر واحد

.مصمم لمتخصصي الرعاية الصحية ومناسب للمرضى 
 للتكيف مع المرضى أصحاب الحتياجات العالجية المختلفة. BiO2Flow تم تصميم 

 ويوفر مرونة فريدة في أوضاع مختلفة و خاصيات ضبط دقيقة. يساعد المريض في عملية اإلفراز
.بشكل سلس

 والتي يمكن تشغيلها بسهولة ، BiO2 Flow تتيح ميزات األجهزة والبرامج الخاصة بـ 
 باستخدام زر واحد ، استخدامها في المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي ، وجراحة القلب ،

 وفشل القلب ، وتنظير القصبات ، وما بعد نزع األنابيب. يمكن الستخدام أيًضا في حالة ارتفاع
.FiO2 متطلبات
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 إجراءات عالية المستوى في
حالت الطوارئ
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عالج متقدم بأعلى مستوى من إجراءات السالمة

 للكشف عن جميع األوضاع الممكنة وإعطاء Bio2Flow بفضل المستشعرات والصمامات التي يحتوي عليها ، تم تطوير
 هو جهاز يوفر العالج األكثر أمانًا بألكسجين عالي التدفق في فئته ، يجتاز بنجاح جميع ، Bio2Flow .التحذيرات مسبقًا

.الختبارات ويوفر جودة عالية وأمان في نفس الوقت

مستشعر ضغط النظام الذي يمنع التسرب حتى في تغيرات الضغط المفاجئة للغاية

سخان معزول بمستويين

مروحة تهوية

 مستشعرات تكتشف على الفور جميع األعطال ونظام إنذار متقدم للتحذير في حال وقوع أي
.خلل

الغير قابلة لالشتعال  V0 تصميم خارجي من فئة
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جهاز واحد بوظيفتان

ليست ألنها  عملية  ليست  الخارجية  البخاخات   معظم 
 محمولة وقد ل يكون من السهل بدء العالج عند الحاجة
 تصبح هذه المشكلة شيئًا ، Bio2Flow في وقتها. مع
في المدمج  التنفس  جهاز  يسمح  الماضي.   من 
Bio2Flow بإعطاء الدواء أثناء أخذ المريض العالج 
يتحصل  ، التنفس  بمجرد  التدفق.  عالي   باألكسجين 
الدوائي والعالج  األوكسجين  من  كل  على   المريض 
 للمريض. بهذه الطريقة ، ل يحدث انقطاع أو انخفاض
.في تأثير العالج باألكسجين
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 يمنع جفاف الغشاء المخاطي بخاصية
.الترطيب

 يمكن لألكسجين عالي التدفق أن يسبب جفاف لألنف
 والجهاز التنفسي العام بعد فترة. يعمل الجيل الجديد من
 على تقليد Bio2 Flow أجهزة الترطيب الداخلية من
 الحرارة الطبيعية وتوازن الرطوبة في الرئتين ، مما
المستوى إلى  األكسجين  كمية  وصول  إلى    يؤدي 
 الطبيعي التي تذهب إلى أنسجة وأعضاء المريض ، كما
.تحمي الخاليا في الجهاز التنفسي للمريض

راحة عالية للمرضى
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FiO2 نظام إنذار
 FiO2 بالتحديد المسبق للحد األقصى واألدنى لنسبة BiO2Flow يسمح

 التي سيحصل عليها المريض. بهذه الطريقة ، يمكن الحفاظ على تشبع
 المريض في المستوى األمثل. عند انخفاض الحد األدنى أو تجاوز الحد

 األقصى ، يتم تنشيط نظام اإلنذار، مما يسهل التحكم في عملية العالج. في
 حالت مثل انقطاع التيار الكهربائي ، والتغيرات غير المتوقعة في

 مستويات الضغط ، وفشل البطارية ، والنفصال عن المريض أو عدم
 المعايرة ، تكون حالة المريض تحت السيطرة باستمرار بفضل نظام

.اإلنذار

 الستجابة في الوقت
المناسب
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بطارية متكاملة 
 النقطة األكثر أهمية أثناء العالج باألكسجين عالي التدفق هي أن بعض

 الضغط يتراكم في الشعب الهوائية. بفضل هذا الضغط ، يتم ضمان بقاء
 الشعب الهوائية مفتوحة في المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز

 التنفسي. من أجل ضمان استمرارية قيمة الضغط هذه ، والتي توفر مزايا
 كبيرة ، ل ينبغي أن يتعرض العالج ألي انقطاع. تضمن البطارية

 عدم توقف عالج المريض. يتم الحفاظ على BiO2Flow المدمجة
.الضغط المطلوب وتدفق األكسجين

 كل ثانية لها أهميتها 
الخاصة
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لمسة مبتكرة للرعاية الصحية 
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مريح وعملي

تصميم حديث ومدمج

عملية سهلة بزر واحد

قدم حاملة خاصة توفر ميزة الحمل المتنقل

أنبوب األكسجين الذي يمكن توصيله بالحامل

مزيج مثالي من الهندسة المتقدمة والتصميم المعاصر
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الخواص العامة

)lpm لتر / دقيقة )الدقة 5 100-2 :  التدفق

FiO2  : %21-100 (%1 دقة(

درجة مئوية 37-31 : درجة الحرارة

البخاخات المتكاملة

مرطب متكامل

بطارية داخلية

موصل دائرة المريض العالمية

القدم الحاملة لسطوانة األكسجين

مصدر الضغط

منفاخ داخلي :  الهواء

)بار )مصدر ضغط 7-2.5 :  األكسجين

الخواص الفنية



الحماية

ميزة قطع التدفق ضد حالت النسداد والنحناء

انقطاع التدفق عند ارتفاع الضغط المفرط

 مستشعرات درجة الحرارة لقطع األكسجين في حالة حدوث عطل محتمل 3

ترموستات مدمج 

سخان معزول بطابقين

نظام يمنع التسرب

مروحة تهوية مجسات الضغط

نظام إنذار متقدم

الغير قابلة لالشتعال  V0 تصميم خارجي من فئة
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