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Rodzina oksygenatorów CAPIOX® FX

Zintegrowany filtr tętniczy z technologią
samo-odpowietrzania

Filtr ekranowy 32 µm otacza powłokę włókien oksyge-
natora. Mikro czopy zatorowe złożone z cząstek, któ-
re mogą być obecne we krwi są chwytane w oczkach 
filtra, podczas gdy gazowe czopy zatorowe pozostają 
wewnątrz oksygenatora, w kontakcie z włóknami ka-
nalikowymi. Napędzane różnicą ciśnień, gazowe czopy 
zatorowe wchodzą w wewnętrzny prześwit mikroporo-
watego włókna kanalikowego i są eliminowane za po-
średnictwem ujścia gazu.

Biokompatybilna amfifiliczna 
polimerowa powłoka
powierzchniowa Terumo
to standard we wszystkich
oksygenatorach
CAPIOX® FX.

Filtr 32 µm

Ze zintegrowanym filtrem! W bezpiecznym otoczeniu

Pęcherzyk powietrza Ciśnienie
po stronie krwi 100-300 mmHg

Filtr ekranowy otacza powłokę włókien, chwyta mikro 
czopy zatorowe złożone z cząstek i powstrzymuje 
gazowe czopy zatorowe.

Pęcherzyk powietrza

Mechanizm
samo-odpowietrzania

Ciśnienie po stronie
gazu 0-15 mmHg
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Gazowe czopy zatorowe, napędzane różnicą ciśnienia 
pomiędzy krwią a gazem w oksygenatorze, wchodzą
w wewnętrzny prześwit mikroporowatego włókna ka-
nalikowego i są eliminowane za pośrednictwem ujścia
gazu.



Oksygenator CAPIOX® FX05, FX15, FX25 
Dla noworodków i niemowląt

Zintegrowany filtr tętniczy
→ Filtr wewnątrz obudowy oksygenatora
→ Pory o rozmiarze 32 µm
→ Technologia samo-odpowietrzania

Potwierdzone działanie
→ W pełni zintegrowany filtr tętniczy z technologią
     samo-odpowietrzania
→ Niski poziom wypełniania, wydajna wymiana
     gazowa i niski spadek ciśnienia są optymalnie 
     zrównoważone, aby zapewnić najlepsze efekty
     działania
→ Włókna kanalikowe wytwarzane wyłącznie przez  
     Terumo z wykorzystaniem opatentowanej techno-      
     logii, to gwarancja zachowania jakości, od surowca  
     po gotowy produkt.
→ Wiązka tkanego włókna zapewnia stałą i wydajną      
     wymianę gazową
→ Możliwość wyboru konfiguracji portu wylotowego  
     krwi ułatwia dostęp i elastyczność obiegu
→ Brak DEHP w przewodach z PVC

Zbiornik sztywny / Pełne wyposażenie
→ Wydłużony kształt zapewnia stabilną trasę
     przepływu krwi i lepszą widoczność na wszystkich        
     poziomach, pod każdym kątem
→ Obrotowy wlot żylny poprawia elastyczność
     ustawiania
→ Podstawa łączna zwiększa elastyczność ustawiania    
     obiegu i wpływa na możliwość obracania
     oksygenatora
→ Lejkowaty filtr kardiotomijny poprawia przenikanie
     i zwiększa objętość zalegającą
→ Brak DEHP w przewodach z PVC

Wschodni port wylotowy
Wlot tlenu znajduje się po lewej stronie 
gdy wylot jest skierowany od użytkownika

Zachodni port wylotowy
Wlot tlenu znajduje się po prawej stronie 
gdy wylot jest skierowany od użytkownika
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Oksygenator

Materiał / obudowa Poliwęglan

Włókna Mikroporowate, polipropylenowe

Wymiennik ciepła Stal nierdzewna

Oksygenator FX05 FX15 FX25

Powierzchnia membrany ok. 0,5 m2 ok. 1,5 m2 ok. 2,5 m2

Powierzchnia wymiennika ciepła ok. 0,035 m2 ok. 0,14 m2 ok. 0,2 m2

Zakres prędkości przepływu krwi 0,1 -1,5L/min 0,5-5,0 L/min,
0,5-4,0 L/min (z R30)

0,5-7,0 L/min

Wzorcowy przepływ krwi (norma AAMI) 2,5 L/min 7,0 L/min n.d.

Obj. napełniania (statyczna) 43 mL 144 mL 260 mL

Port wlotowy krwi (z pompy) 1/4” (6,4 mm) 3/8” (9,5 mm)

Port wylotowy krwi 1/4” (6,4 mm) 3/8” (9,5 mm)

Port kardioplegijny 1/4” (6, mm)

Port Luer (do recyrkulacji lub kardioplegii krwii) Jeden typu luer lock
na porcie wylotowym 
krwii

n.a.

Port wlotowy gazu 1/4” (6, mm)

Port wylotowy gazu 5/16” (7,9 mm) 1/4” (6,4 mm)

Porty wody 1/2” (12,7 mm) szybkie Złącza Hansen

Maksymalne ciśn. na wlocie krwi 1000 mmHg (133 kPa)

Maksymalne ciśn. na wlocie wody 2 kgf/cm2 (196 kPa) (28,5 psi)

Filtr tętniczy

Materiał filtra Poliester, typu ekranowego

Rozm. porów 32 µm

Powierzchnia 130 cm2 360 cm2 600 cm2

Rodzina oksygenatorów CAPIOX® FX
Specyfikacje
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Sztywny zbiornik

Materiał / obudowa Poliwęglan

Filtr żylny Poliester, typu ekranowego. Rozm. 47 μm 

Filtr kardiotomijny Poliester, typ głęboki

Środek przeciwpieniący Pianka poliuretanowa

Sztywny zbiornik FX05 FX15 R30 (dla FX15) R40 (dla FX15) FX25

Zakres prędkości przepływu krwi Przepływ żylny 
Wlot kardiotomijny Połączony przepływ

0,1-1,5 L/min 
Max. 1,5 L/min 
Max. 1,5 L/min

0,5-4,0 L/min 
Max. 4,0 L/min 
Max. 4,0 L/min

0,5-5,0 L/min 
Max. 5,0 L/min 
Max. 5,0 L/min

0,5-7,0 L/min 
Max. 5,0 L/min 
Max. 7,0 L/min

Pojemność przechowania krwi 1000 mL 3000 mL 4000 mL 4000 mL

Min. Pojemność robocza 15 mL 70 mL 200 mL 200 mL

Port wlotowy krwi żylnej 1/4” (6,4 mm)
obrotowy

3/8” (9,5 mm)
obrotowy

1/2” (12,7 mm)
obrotowy

1/2” (12,7 mm)
obrotowy

Port wylotowy krwi (do pompy) 1/4” (6,4 mm) 3/8” (9,5 mm)

Porty ssące Pięć 3/16”-1/4” (4,8 
mm-6,4 mm)
obrotowych

Sześć 1/4” (6,4 mm)

Port pionowy (do filtra CR) n.d. 3/8” (9,5 mm)

Port szybkiego napełn. 1/4" (6,4 mm)

Port odpowietrzania 1/4” (6,4 mm)

Port pomocniczy 1/4”-3/8” (6,4 mm-9,5 mm)

Porty Luer Trzy filtrowane typu luer lock do filtra kardiotomijnego, jeden niefiltrowany 
typu luer lock, dwa typu luer lock na wlocie żylnym.

Maks. zrównoważone ciśnienie ujemne
w zbiorniku

-150 mmHg (-20,0 kPa)
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