
EMCOOLS Flex.PadTM / Flex.Pad Small
EMCOOLS Brain.PadTM

   HIPOTERMIA                  NORMOTERMIA                  REDUKCJA ICP

TARGET 
TEMPERATURE 
MANAGEMENT



EMCOOLS FLEX.PADTM

EMCOOLS Flex.PadTM to nieinwazyjny i powierzchniowy system chłodzenia  
pacjentów charakteryzujący się łatwym i bardzo wydajnym zarządzaniem  
temperaturą docelową (leczenie gorączki i hipotermia terapeutyczna).

EASY. EFFICIENT. COOLING. 

Produkt jest gotowy do użycia w ciągu kilku minut, zapewnia znakomity  
współczynnik chłodzenia aż do ~3°C/h dzięki opatentowanej technologii  
HypoCarbon® i daje pełną mobilność pacjenta bez żadnego źródła zasilania.

Natychmiastowe korzyści

     Łatwe przygotowanie i zastosowanie (zamroź - otwórz – załóż)

     Możliwość użycia w każdych warunkach

     (podczas transportu, procedury przed- i wewnątrzszpitalne)

     Jednoczesne chłodzenie wielu pacjentów

     Zapewnia chłodzenie podczas RTG, TK, MR i angiografii

     Pełny dostęp do pacjenta i zastosowanie przyjazne dla skóry

     Suchy i higieniczny produkt jednorazowego użytku

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy wejść na stronę: www.emcools.com 
Uwaga: Ta broszura może zawierać produkty lub wskazania, które z różnych przyczyn nie zostały zatwierdzone lub dopuszczone do obrotu przez rządowe organy kontrolne. 
Nic co jest zawarte w tej broszurze nie powinno być rozumiane jako oferowanie lub promowanie produktu lub zalecenia, które nie zostało zatwierdzone przez odpowiednie organy władzy 
w kraju czytelnika.



EMCOOLS BRAIN.PADTM

EMCOOLS Brain.PadTM stworzony, aby w prosty i efektywny sposób obniżać ICP 
oraz gorączkę u pacjentów przytomnych jak i nieprzytomnych, a także w celu 
indukcji hipotermii terapeutycznej.

COOL. YOUR. BRAIN. 
 
Produkt składa się z 2 mat na ramiona i 2 mat na szyję. Zapewnia wyjątkowy 
współczynnik chłodzenia aż do ~2°C/użycie i daje pełną mobilność pacjenta bez 
żadnego źródła zasilania przez całą terapię.
 
Natychmiastowe korzyści

     Łatwe przygotowanie i zastosowanie (zamroź - otwórz – załóż)

     Bardzo dobrze tolerowany przez przytomnych pacjentów

     Chłodzenie w okolicach mózgu bez zakłócania innych procedur

     Posiada perforację umożliwiającą łatwe założenie cewnika podobojczykowego

     Zastosowanie przyjazne dla skóry i odpowiedni kształt wokół szyi pacjenta

     Suchy i higieniczny produkt jednorazowego użytku

ICP = Ciśnienie śródczaszkowe



    Chłodzenie oparte na wodzie ma swoje ograniczenia

    HypoCarbon® jest 15x bardziej wydajny niż lód oraz

    58x bardziej wydany niż woda

BUDOWA I TECHNOLOGIA PRODUKTU

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z zespołem EMCOOLS lub wejść na stronę: www.emcools.com
W/mK - wat na metr kelwin (przewodność cieplna)

Komórki HypoCarbon®

    Elastyczny kształt maty dla odpowiedniego dopasowania

    Materiały całkowicie nietoksyczne i przyjazne dla skóry

    Kompatybilne z diagnostyką obrazową

Skóra pacjenta 

Podłoże dla kleju
Klej medyczny



3. Założenie

2. Gotowość do użycia

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

Ilustracje są symbolicznym przedstawieniem mat umieszczonych w zamrażarce.

Wyjąć maty z opakowania

Otwórz opakowanie, zerwij folię ochronną i przyciśnij 
maty do suchej skóry na 3-5 sekund

Maty z niebieskim kolorem paska kontrolnego są 
gotowe do użycia

x

x

1. Przygotowanie

Gdy pasek kontrolny ma kolor czarny, maty są zbyt zimne

Zamrozić maty w zamrażarce



TERAPIE I CELE

Przedstawione powyżej zakresy temperatur mogę się nieznacznie różnić w zależności od wskazania lub zaleceń różnych specjalistów.
Hipotermia terapeutyczna: ok. 1 Flex.Pad™ / 10 kg wagi pacjenta
Normotermia: ok. 2-4 Flex.Pad™ lub 1 Brain.Pad™

Zapobieganie urazom reperfuzyjnym u pacjentów po 
NZK, zawale mięśnia sercowego i udarze

Normalizacja temperatury w przypadkach hipertermii 
złośliwej lub udaru cieplnego

Leczenie gorączki u pacjentów w ciężkich stanach  
neurologicznych lub z sepsą na oddziale intensywnej opieki

Obniżenie ciśnienia śródczaszkowego np. u pacjentów z 
urazowym uszkodzeniem mózguHIPOTERMIA 

TERAPEUTYCZNA
32-34°C 

NORMOTERMIA
36.5-37.5°C



WYMIARY I SYSTEMY TRANSPORTU 

W celu uzyskania informacji o zastosowaniu, ostrzeżeniach i środkach ostrożności prosimy zapoznać się z Instrukcją użytkowania.

EMCOOLS Six.Pack Family

     3 różne rozmiary
     Utrzymuje zmrożenie mat aż do 12h         
     Nie wymaga źródła zasilania
     Lekkie i wytrzymałe materiały

EMCOOLS Flex.PadTM

     Do stosowania na całym ciele
     2 Flex.PadTM / opakowanie
     0.55 kg / Flex.PadTM

     330 x 200 x 11 mm / Flex.PadTM

EMCOOLS Flex.Pad Small

     Do użycia np. w okolicach pach i pachwin
      1 Flex.Pad Small / opakowanie
      0.18 kg / Flex.Pad Small
      100 x 200 x 11 mm / Flex.Pad Small

EMCOOLS Brain.PadTM

     Szyja i ramiona
     4 elementy / Brain.PadTM opakowanie
     1.56 kg / Brain.PadTM

     330 x 220 x 55 mm / Brain.PadTM



  0408 EMCOOLS posiada certyfikację zgodną z Dyrektywą 93/42/EWG  
            oraz normą EN ISO 13485

KONTAKT

EMCOOLS Medical Cooling Systems AG

Siedziba
Marc-Aurel-Strasse 10/16, 
1010 Wiedeń, Austria

Centrum Technologiczne
Wienersdorferstrasse 20-24 /  
Building N53/N55,  
2514 Traiskirchen, Austria

Informacje o naszych dystrybutorach, zastosowaniu  
produktu i dane kliniczne  można znaleźć na stronie: 
www.emcools.com

T +43 (0) 2252 890 152-0

F +43 (0) 2252 890 152-119

E emcools-office@emcools.com

W www.emcools.com

Upoważnienie 510(k) od 2010
©EMCOOLS Medical Cooling Systems AG 01/2016 (PL)

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać  
darmowy produkt do przetestowania!


