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Hệ thống làm ấm bệnh nhân WarmAir® là một thiết bị nhỏ 

gọn và yên tĩnh, mang lại không khí ấm áp di chuyển nhẹ 

nhàng bằng máy thổi tốc độ thấp. Tất cả không khí được lọc 

qua máy WarmAir® và chăn FilteredFlo®. Với các hệ thống 

theo dõi an toàn bên trong máy, người sử dụng sẽ được 

cảnh báo nếu nhiệt độ tăng/giảm so với cài đặt nhiệt độ, 

bảo vệ nhiều hơn cho bệnh nhân của bạn. 

WARMAIR® VÀ FILTEREDFLO® 

• Giúp bệnh nhân thoải mái trước và sau phẫu 

thuật 

• Duy trì nhiệt độ bệnh nhân trong suốt quá trình 

phẫu thuật 

• Giữ ấm bệnh nhân sau phẫu thuật 
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Làm ấm đối lưu khí mang lại nhiều lợi ích cho 

bệnh nhân: 

• Ngăn ngừa nguy cơ hạ thân nhiệt trong 

quá trình phẫu thuật 

• Giữ nhiệt độ cơ thể bệnh nhân ổn định 

• Giảm cảm giác khó chịu trước, trong và 

sau khi phẫu thuật. 

Đặc điểm máy làm ấm WarmAir®: 

• Hoạt động yên tĩnh 

• Bốn cấp độ trị liệu 

• Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ 

• Báo động nhiệt độ quá cao và quá 

thấp 



 

 

FilteredFlo® 
 

CHĂN LÀM ẤM ĐỐI LƯU KHÍ 

Chăn FilteredFlo®: 

• Cung cấp giải pháp nhiệt trước, trong và sau 

khi điều trị 

• Phân phối khí ấm trải đều 

• Dễ dàng quản lý chăn và không bị “bay” 

• Có thể gập lại để dễ dàng để tiếp cận bệnh 

nhân của bạn 

Gentherm sử dụng kỹ thuật làm ấm khí lọc trái ngược 

với làm ấm bằng không khí cưỡng bức. 

Thiết kế độc đáo được cấp bằng sáng chế của chăn 

FilteredFlo® cho phép sử dụng máy thổi tốc độ thấp 

để cung cấp dòng khí sạch, chuyển động nhẹ nhàng. 

Chăn cũng hoạt động như một bộ lọc thứ hai cho 

không khí trải đều trước khi nó đến được với bệnh 

nhân. 

 

Chăn Gentherm FilteredFlo® giữ không khí ấm áp 
gần chăn và gần bệnh nhân. 

Chăn đối thủ cạnh tranh với phương pháp khí 
cưỡng bức. 
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Thông tin đặt hàng 

 WarmAir®  

Thông số kỹ thuật sản phẩm: 

Kích thước:  
 8.75” Dài x 8.75” Rộng x 13.5” Cao  
(22.2cm x 22.2cm x 34.3cm) 

Nặng: 13.5 lbs. (6.1kg) 

        Bộ lọc:  
0.2 microns, hiệu quả cao  

Luồng khí tối thiểu:  

28 cfm (100v, 115v)  
26 cfm (230v) 

Nhiệt độ cài đặt:  

Không làm (nhiệt độ môi trường)  
32.2°C +4°C/-2°C   
  (90°F +7.2°F/-3.6°F) 

37.8°C +4°C/-2°C   
  (100°F +7.2°F/-3.6°F) 

43.3°C +4°C/-2°C   
  (110°F +7.2°F/-3.6°F) 

     462                      Toàn thân người lớn 36in x 80in (91.44cm x 203.20cm)                  40/box 
Môi trường hoạt động:  
16°C - 27°C (60°F - 80.6°F) 

Ống làm ấm™ Chăn sơ sinh 
Nhiệt độ tối đa bề mặt tiếp xúc: 

 48°C (118.4°F) 

Cài đặt nhiệt độ tối đa:  
43.3°C + 4.0°C (110°F + 8°F) 

Báo động an toàn:  
Báo động âm thanh & nhìn thấy khi 

nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá 

Công nghệ của thời đại mới™ 

www.gentherm.com 

 

 Cat No.  Mô tả  Số lượng 
 135  WarmAir®  110v/115v, 100v,220v/240v 

  UNV LPS           Universal Stand ea. 

  FilteredFlo® Blankets  

  243  Người lớn 92in x 50in (233.7cm x 127cm)  10/carton 

  443  Phần cơ thể trên 88in x 30in (223.5cm x 76.2cm)  10/carton 

  442  Phần cơ thể dưới 53in x 40in (134.6cm x 101.6cm)  10/carton 

  344  Phần thân 43in x 40in (109.2cm x 101.6cm)  10/carton 

  244  Bệnh nhi 55in x 40in (142.2cm x 101.6cm)  10/carton 

  246  Sơ sinh 24in x 37in (61cm x 94cm)  10/carton 

  542  Chăn tiệt trùng cho phẫu thuật tim 72in x 50in (182.8cm x 127cm)  5/carton 

  145  Ống làm ấm 28in x 66in (71.1cm x 167.6cm)  25/carton 

  247  Chăn lót dưới cho nhi 72in x 36in (182.8cm x 91.44cm)  10/carton 

  248  Chăn lót dưới cho người lớn 78.5in x 40in (199.4cm x 101.6cm)  10/carton 

  460  Phần cơ thể trên 36in x 46in (91.44cm x 116.84cm)  40/box 

  461  Phần cơ thể trên 24in x 78in (60.96cm x 198.12cm)  40/box 

http://www.gentherm.com/

