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A R G Y L E  *

P E Ł E N  W Y B Ó R  

B E Z P I E C Z N Y C H

R O Z W I Ą Z A Ń
Dostępny także z dwiema 

komorami zbiorczymi

KOMORA ZBIORCZA

MANUALNA ZASTAWKA 
PODCIŚNIENIA

ZINTEGROWANY UCHWT

AUTOMATYCZNA 
ZASTAWKA

NADCIŚNIENIA

KOMORA ZASTAWKI PODWODNEJ

KOMORA 
REGULACJI

SIŁY SSANIA

Aqua-Seal®- Specyfikacja produktu
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Widok od tyłu: Port 
regulacji zastawki podwodnej

OZNACZENIE OPIS PRODUKTU KOMORA ZBIORCZA ILOŚĆ W OPAKOWANIU

8888-571299 Aqua-Seal 2300 ml 5

8888-571406 Podwójna komora zbiorcza Aqua-Seal 1265 i 1050 ml 5



A Komora zastawki podwodnej
B Komora regulacji siły ssania
C Łącznik z regulacją średnicy
D Zawór zamknięcia
E Manualna zastawka podciśnienia (przycisk)
F Stojak
G Wieszak metalowy
H Automatyczna zastawka nadciśnienia
I Zintegrowany uchwyt

Przygotowanie urządzenia 1.
Napełnienie komory zastawki podwodnej
• Napełnij strzykawkę do pełna (około 45 ml płynu 

sterylnego).

Przygotowanie urządzenia 4.
Łączenie drenów i doprowadzenie 
do źródła ssania
• Zdejmij osłonkę z łącznika końcówki drenu 

bezlateksowego i połącz z drenem klatkowym
(patrz rysunek). Zamocuj taśmą (patrz rysunek).

• Połącz przeźroczysty dren znajdujący się nad komorą
regulacji siły ssania (wejście u góry po prawej stronie
urządzenia), ze źródłem ssania

• W celu sprawdzenia i regulacji ssania, przekręć czarny
zawór w położenie otwarte, dopóki w komorze regulacji
siły ssania nie wystąpi delikatne bulgotanie.

Przygotowanie urządzenia 2.
Napełnienie komory zastawki podwodnej
• Podnieś przyłączoną strzykawkę powyżej urządzenia

Aqua-Seal, aby płyn spłynął do komory zastawki 
podwodnej, do linii 2 cm. Kolor wody zmieni się na
niebieski.

• Usuń strzykawkę wraz z łącznikiem, z urządzenia.
• UWAGA - tak przygotowana komora zastawki 

podwodnej, umożliwia wykorzystanie urządzenia do
drenażu grawitacyjnego.

• W celu regulacji poziomu płynu w komorze skorzystaj 
z portu regulacji komory zastawki podwodnej, 
znajdującego się na tylnej ścianie komory.

Przygotowanie urządzenia 3.
Napełnienie komory regulacji siły ssania
• Napełnij komorę regulacji siły ssania do uzyskania

odpowiedniego poziomu słupa wody, odpowiadającego
oczekiwanemu podciśnieniu, nalewając płyn sterylny
bezpośrednio do białego otworu.

• Zamknij komorę regulacji siły ssania nakrywką widoczną
przy otworze. Upewnij się, że “zaskakuje” szczelnie na
swoje miejsce.
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Procedura obejścia (by-pass) 
komór regulacji siły ssania

• W celu uzyskania poziomu ssania większego niż
25cmH2O potrzebne jest obejście komory regulacji siły
ssania. Ssanie powinno się regulować przy pomocy 
regulatora próżni albo przenośnej pompy ssącej.

• Zamknij otwór na górze komory regulacji siły ssania
załączonym korkiem.

• Podłącz źródło ssania.
• Przekręć czarny zawór w położenie: otwarte (obrót

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
• Wyreguluj siłę ssania ze źródła ssania; do uzyskania

pożądanego podciśnienia w systemie.

Karta oceny i działań korygujących
Komora zastawki podwodnej Ocena i postępowanie w przypadku nieszczelności

Bulgotanie
Tak Tak Wskazuje na istnienie przecieku w opłucnej i braku rozprężenia płuca. 

Im większy stopień bulgotania i zmian poziomu płynu, tym większy jest przeciek 
(odma opłucnowa) i tym większe spadnięcie płuca.

Nie Nie Wskazuje na zmniejszenie przecieku i rozprężanie się płuca. (Niewielkie zmiany 
poziomu płynu mogą być obserwowane). Upewnij się, czy łączniki i dreny nie są 
zagięte lub zatkane. Sprawdź stopień rozprężenia płuca.

Nie Tak Wskazuje na możliwość nieszczelności połączeń w układzie. Uciśnij dren klatkowy, 
odcinając przepływ. Jeżeli bulgotanie trwa nadal, to mamy do czynienia z nieszczel-
nością połączenia. Umocuj poprawnie i uszczelnij taśmą wszystkie połączenia.

Tak Nie Obserwuje się przy częściowej lub całkowitej resekcji płuca i stanach chorobowych 
związanych ze zmniejszoną podatnością płuc (sztywne płuca).

Aqua-Seal® Przygotowanie i obsługa

Zmiana poziomu płynu 
podczas cyklu oddechowego
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