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CocoonTM

Lämpöpuhallinjärjestelmä

Lämpöenergiaa potilaalle



Helppo puhdistaa
Puhallinletku on päällystetty puhdistusta hel-
pottavalla sukalla. Sukka voidaan pyyhkiä millä 
tahansa ei alkoholia sisältävällä desinfektioai-
neella. Sukka nopeuttaa puhdistusta ja säästää 
kallista aikaa.

Steripolar auttaa huolehtimaan potilaan lämmönhallinnasta 
Osana Steripolarin kattavaa potilaan lämmityskonseptia on Cocoon lämpöpuhallin ja 
-peittojärjestelmä. Lämmönlähteenä on Cocoon CWS4000 lämpöpuhallin. Lämpöpu-
hallin- ja -peittojärjestelmä on erittäin käyttäjäystävällinen ja tarjoaa useita ainutlaatui-
sia ratkaisuja osana potilaan kokonaisvaltaista lämmönhallintaa.

Miellyttävä käytössä
Lämpöpuhaltimien aiheuttama melu on haitak-
si kaikkialla, missä puhaltimia on totuttu käyt-
tämään. Cocoon puhallin ratkaisee tämän on-
gelman. Alle 50 dB äänitaso ei ole häiritsevä 
potilaalle, eikä estä kommunikaatiota hiljaisem-
mallakaan äänellä. 

Tehokasta potilaan lämmitystä
Palelevimmatkin potilaat lämpenevät käytettäes-
sä tehoasetusta. Lämpöpuhallin puhaltaa 46°C 
ilmaa peittoon 10 minuutin ajan ja laskee lämpö-
tilan automaattisesti alemmalle 43°C tasolle.

Turvallinen käytössä kaikkialla
CWS4000 puhaltimen ilmanottoaukot ovat lait-
teen kyljissä. Näin vältetään ilmanotto lattian 
läheltä. Ilma kulkee laitteen läpi. Juuri ennen 
puhallinletkua on 0,2 mikronin bakteriologinen 
HEPA –suodatin ehkäisemässä epäpuhtauksien 
kulkeutumista puhallettavan ilman mukana poti-
laaseen.

Hyvän lämpöpuhaltimen  
ominaisuudet 
• Lämmittää tehokkaasti
• Hiljainen
• Helppo siirrettävyys
• Helppokäyttöinen
• Pienikokoinen
• Huomioi potilaan hyvinvoinnin 

ja mukavuuden 



Toisena osana Cocoon järjestelmää ovat lämpö-
peitot. Laajasta valikoimasta löytyy kaikkiin läm-
mitystarpeisiin sopiva peitto, joko potilaan pääl-
le, sivuille tai alle. Peittojen potilasta koskettava 
materiaali on miellyttävän tuntuista huovutettua 
polyesteriä ja ulkopinta kestävää ja turvallista 
kehrättyä polypropyleeniä. 

Peiton rakenteesta johtuen peitto ei täytenäkään 
pullistu liikaa. Kokokehon peittokaan ei nouse 
peittämään potilaan kasvoja, vaan pysyy juuri 
siellä missä pitääkin aiheuttamatta potilaalle tar-
peetonta haittaa. 

 
 
 
 
Tehokasta potilaan lämmitystä
Peitteen sisällä oleva ilma lämmittää huonosti 
potilasta.  Olennaisena osana lämmitysjärjestel-
män tehoa on sen kyky jakaa lämmin ilma tasai-
sesti koko peiton alalle ja johtaa se potilaan hyö-
dyksi. Cocoon lämpöpeitteiden pienet, tiheästi 
olevat reiät varmistavat lämmön jakautumisen 
koko peitteen alalle ja lämmön siirtymisen poti-
laalle lämpöenergiaksi.

Pienet ilmareikien kautta lämmin ilma tulee pei-
tosta miellyttävänä, mutta tehokkaana virtaukse-
na. Samalla varmistetaan, että peitto pysyy hy-
vin paikoillaan ja mukautuu potilaalle parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Helpottaa potilaan hyvää hoitoa
Ainutlaatuinen peittojen kiinnitysmenetelmä. Pei-
tot sidotaan napakasti kiinni puhaltimen letkuun, 
eikä letkua liitetä minkään löystyvän pahvisen 
adapterin kautta puhaltimen letkuun. Näin var-
mistetaan peittojen hyvä siirrettävyys puhalti-
mesta toiseen potilaan kulkiessa hoitoketjun läpi. 

Potilaan hyvinvointi ja mukavuus
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Tuotenumero Tuote Pakkauskoko

CWS4000 Cocoon lämpöpuhallin 1

CLM0101 Aikuisten koko kehon peitto, 100 x 195 cm 30

CLM0102 Aikuisten alakehon peitto, 100 x 120 cm 30

CLM0104 Aikuisten yläkehon peitto, kädet auki, 57 x 196 cm 30

CLM0105 Lasten pediatrinen-/neonataalipeitto, 87 x 89 cm 10

CLM0107 Lasten pediatrinen-/lasten peitto, 130 x 92 cm 10

CLM0116 Lasten pieni pediatrinen lämpöaluspeitto, 59 x 87 cm 10

CLM0127 Aikuisten lämpöaluspeite, 206 x 87 cm 10

CWS 109 Cocoon lämpöpuhaltimen teline 1

Katso laajempi peittovalikoima lämpöpeitot -esitteestä!


