
EasyFlow nCPAP 
+  Canulă bi-nazală flexibilă, foarte 
    moale
+  Mască auto-etanșabilă
+  Suport de frunte capitonat cu gel 

    siliconic
+  Bandană flexibila care înlocuiește      
   boneta traditionala

Pediatrie

F. Stephan GmbH
Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackenbach
Germany

Phone +49 +6439-91 25-0
Fax +49 +6439-91 25-111
info@stephan-gmbh.com
www.stephan-gmbh.com

 N :
Bandană si suport de

frunte acum din gel 

siliconic.
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EasyFlow nCPAP: system accessory overview
Bonnets (delivered including forehead support and fixing straps)

Size Colour Head circumference Weight Quantity Article number

XS 20 - 22 cm 500 - 700 g 1 1 701 61 019

S 22 - 24 cm 700 - 900 g 1 1 701 61 020

M 24 - 26 cm 900 - 1,200 g 1 1 701 61 021

L 26 - 28 cm 1,200 - 1,600 g 1 1 701 61 022

XL 28 - 30 cm 1,600 - 2,400 g 1 1 701 61 023

XXL 30 - 33 cm 2,400 - 3,000 g 1 1 701 61 024

3XL 33 - 36 cm 3,000 - 4,200 g 1 1 701 61 025

4XL 36 - 39 cm 4,200 - 6,000 g 1 1 701 61 026

5XL 39 - 42 cm 6,000 - 7,300 g 1 1 701 61 027

6XL 42 - 45 cm 7,300 - 8,800 g 1 1 701 61 028

7XL 45 - 48 cm > 8,800 g 1 1 701 61 029

Prongs

Size Quantity Article number

S 5 1 701 61 001

M 5 1 701 61 002

L 5 1 701 61 003

XL 5 1 701 61 004

Masks

Size Quantity Article number

XS 5 1 701 61 005

S 5 1 701 61 012

M 5 1 701 61 013

L 5 1 701 61 014

XL 5 1 701 61 015

Headband micro complete, Article Number 1 701 61 040

consisting of: Head circumference Weight 

Headband micro 20 - 28 cm 500 - 1,350 g

2 pcs. Fixation strap, white 

Forehead support 

Headband mini complete, Article Number 1 701 61 041

consisting of: Head circumference Weight

Headband mini 28 - 36 cm 1,350 - 3,700 g

2 pcs. Fixation strap, white 

Forehead support

Headband maxi complete, Article Number 1 701 61 042

consisting of: Head circumference Weight

Headband maxi 36 - 48 cm 3,700 - 8,400 g 

2 pcs. Fixation strap, white, long 

Forehead support 

Quantity Article number

Cushioned forehead pad with silicone gel 5 1 701 61 018

Cushioned forehead pad 5 1 701 61 017

Quantity Article number

Applicator with magnet and pressure sealing cap 5 1 701 61 161

Decoupling tube set Ø 10 mm 5 1 701 63 408

Decoupling tube set Ø 12 mm (F&P) 5 1 701 63 409

Extension Mask/Prong 5 1 701 61 000

Kitul de Accesorii pentru 
ventilarea non-invazivă 
a nou-născuților.

Experiență Clinică
Competență Tehnică



Fast and reliable nCPAP patient 
interfaces are essential for the success 
of the non-invasive ventilation therapy.
� e new silicone gel forehead pad can 
be a�  xed to the skin of the patient’s forehead 
immediately after delivery. A little cleaning from 
vernix caseosa may be necessary. � e bi-nasal 
prongs will provide a su�  cient nCPAP therapy 
till the patient can be treated with more comfort 
in the NICU.

Once the patient can be passed on to routine 
care the �exible adjustable headbands can be 
applied. � e headband allows the alignment of 
the bi-nasal prongs or masks with soft � xation 
straps, attached to velcros. 

Our tried and tested bonnets, color-coded for
the 11 di� erent sizes, continue to be available. 
� e skin-friendly materials are well proven in the 
clinical environment and o�er many advantages.
EasyFlow nCPAP-bonnets with a perfect � t,
gentle and safe.

Noul sistem EasyFlow de la Fritz Stephan se adaptează în mod optim anatomiei sugarilor 
prematuri și nou-năcuților. Măștile și canulele nazale sunt esențiale pentru o ventilație 
blândă, non-invazivă. Sistemul EasyFlow este ușor de utilizat și se integrează perfect cu 
sistemele de ventilație neonatală SOPHIE și STEPHANIE.

Noul suport de frunte capitonat are aderență pe frunte 
datorită proprietăților de adeziune ale structurii gelului. 
Nu necesita niciun alt mijloc de fixare. Gelul siliconic 
biocompatibil nu conține niciun adeziv pe bază de 
solvenți.

Bandana, disponibilă în trei dimensiuni, acordă asistentei 
un control permanent chiar dacă harnașamentul este 
adaptat exact la circuferința capului. Bandana asigura 
aliniamentul canulelor bi-nazale sau a maștilor prin 
intermediul curelușelor din material moale. Este 
confectionată din țesătură moale, biocompatibilă 
prevăzută cu sisteme Velcro pentru curelușe.

Pentru asigurarea unui confort maxim se utilizează 
cauciuc siliconic de cea mai înaltă calitate, acesta fiind 
flexibil și foarte moale.

Canula bi-nazală (tip furca)  nu irită pielea sau 
membrana mucoasei. Canula nazală nu se sprijină pe 
sept, datorită unui design care se adaptează perfect 
formei anatomice, evitându-se astfel crearea unui 
disconfort.

Suportul de frunte cu gel siliconic oferă drept 
suport aplicatorului de care sunt atașate tuburile și 
canula nazală sau masca. Magnetul integrat în 
aplicator vă permite pozitionarea aplicatorului pe 
suportul de fixare cu precizie milimetrică.

Tuburile de decuplare contribuie la un confort 
maxim și facilitează conectarea. Reduc în mod 
semnificativ presiunea si tensiunea creată de 
tuburile de ventilație grele.

Suport de 
fixare

Tuburi de decuplare

Bandană

Aplicator

Canulă bi-nazală

Curelușă 
de fixare

Suport de 
frunte 
din gel 
siliconic

Kitul de accesorii prietenos cu utilizatorul este compus 
din noua bandană, un suport de frunte din gel siliconic, 
suportul pentru aplicator cu un bloc metalic, un aplicator 
cu magnet si o canulă bi-nazală sau mască. Lungimea și 
înălțimea sunt ajustabile progressive. Opțional, tuburile 
de decuplare se pot conecta cu un vaporizator de 
medicamente.

Toate componentele sistemului sunt ușor de utilizat și 
se adaptează în mod optim la anatomia individuală a 
pacienților sugari. 

Experiență Clinică
Competență Tehnică



Kitul de accesorii nCPAP este esențial pentru 
succesul unei terapii de ventilație prin tehnica 
non-invaziva. Noul suport de frunte din gel 
siliconic poate fi aplicat pe pielea pacientului 
imediat dupa naștere. Poate fi necesară o mica 
curațare de grăsimea care acoperă pielea nou-
născutului. Canulele bi-nazale vor furniza o 
terapie nCPAP suficientă până când poate fi 
trecut pe îngrijirea de rutină.

De îndată ce pacientul poate fi trecut pe 
îngrijirea de rutină se pot aplica bandanele 
ajustabile. Bandana permite alinierea 
canulelor bi-nazale sau mastilor cu ajutorul 
cureluselor moi de fixare prevăzute cu 
Velcro.

Bonetele EasyFlow au fost probate și testate 
clinic si ofera multe avantaje. Sunt disponibile 
într-o gama de 11 dimensiuni diferite codate 
prin culori. Materialele din care sunt 
confecționate sunt prietenoase cu pielea, 
permit o fixare perfect, delicată și în condiții de 
siguranță. 

� e new EasyFlow system from Fritz Stephan GmbH adapts optimally to the anatomy of
premature and newborn infants. Perfectly � tting prongs and masks are essential for gentle,
non-invasive ventilation. � e EasyFlow system is easy to use and integrates perfectly with the 
SOPHIE and STEPHANIE neonatal ventilation systems.

� e new cushioned silicone forehead pad sticks to 
the forehead because of the adhesion properties of 
the gel structure. It does not need any further � xation. 
� e biocompatible silicone gel does not contain any 
solvent adhesives.

� e headband, available in three sizes,  provides
the nurse a permanent control whether the headset is 
adapted exactly to the head’s circumference. � e head-
band only supports the alignment of the bi-nasal prongs 
or masks with soft � xing straps. It is made of soft and 
biocompatible fabric provided with Velcro pads to attach 
the � xing straps.

High-quality, very soft and � exible silicone rubber 
is used for maximum wearing comfort.

� e nasal prong avoids irritation of the skin or mucous 
membrane and with its perfectly � tting anatomical 
design it does not rest on the septum, thus avoiding 
stress on the same.

With its special � ap design, the mask also provides 
an optimal � t and is self-sealing.

� e cushioned silicone gel forehead pad holds the 
applicator, to which the tubes and nasal prong or mask 
are docked. An integrated magnet allows the applicator 
to be positioned on the applicator bracket with milli-
metre precision for optimal pressure and strain relief.

� e decoupling tubes increase wearing comfort and 
improve anchoring. � ey signi� cantly reduce pressure 
and strain from the heavy ventilation tubes and 
decouple them from the patient’s nose.

Forehead pad

Decoupling tubes

Headband

Applicator

Nasal prong

Fixing strap

Silicone 
forehead 
pad

� e user-friendly system accessory consists of the new
headband, a silicone gel forehead pad, the applicator 
bracket with a metal blank, an applicator with a magnet,
and a binasal prong or mask. � e length and height are
progressively adjustable. Decoupling tubes and a
medication vaporiser can optionally be connected.

All system components are easy to use and adapt
optimally to the individual anatomy of infant patients.

Di� erent sizes: Flexible adjustable headbands are availa-
ble in three sizes. EasyFlow nCPAP – �e perfect � t,
gentle and reliable.
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EasyFlow nCPAP: prezentarea generală a sistemului de accesorii
Bonete (se livrează î mpreună cu suportul de frunte ș i cureluș e de fixare)

Marime Culoare Circuferința capului Greutate Cantitate Nr.Articol
XS 20 - 22 cm 500 - 700 g 1 1 701 61 019

S 22 - 24 cm 700 - 900 g 1 1 701 61 020
M 24 - 26 cm 900 - 1,200 g 1 1 701 61 021

L 26 - 28 cm 1,200 - 1,600 g 1 1 701 61 022

XL 28 - 30 cm 1,600 - 2,400 g 1 1 701 61 023

XXL 30 - 33 cm 2,400 - 3,000 g 1 1 701 61 024

3XL 33 - 36 cm 3,000 - 4,200 g 1 1 701 61 025

4XL 36 - 39 cm 4,200 - 6,000 g 1 1 701 61 026

5XL 39 - 42 cm 6,000 - 7,300 g 1 1 701 61 027

6XL 42 - 45 cm 7,300 - 8,800 g 1 1 701 61 028

7XL 45 - 48 cm > 8,800 g 1 1 701 61 029

Cantitate Nr.Articol
Suport de frunte capitonată cu gel siliconic 5 1 701 61 018

Suport de frunte capitonată 5 1 701 61 017

Cantitate Nr.Articol
Aplicator cu magnet și capac pentru etanșarea presiunii 5 1 701 61 161

Set - tub de decuplare Ø 10 mm 5 1 701 63 408

Set - tub de decuplare Ø 12 mm (Fisher & Paykel) 5 1 701 63 409

Extensie mască/canulă nazală 5 1 701 61 000

Circuferinta capului in cm Greutate Marime Nr.Articol

 20 - 28 500 - 1,350 g micro 1 701 61 040

 28 - 36 1,350 - 3,700 g mini 1 701 61 041

 36 - 48 3,700 - 8,400 g maxi 1 701 61 042

Bandana cu suport de frunte si 2 curele de fixare (doar in combinatie cu pernuta capitonata pentru suportul de frunte)

Nr.Articol

Sablon pentru masti si canule nazale 1 701 60 020

Banda de masurare pentru circuferinta capului si lungimea corpului 1 701 60 074

Masti
Marime Cantitate Nr.Articol
XS 5 1 701 61 005

S 5 1 701 61 012

M 5 1 701 61 013

L 5 1 701 61 014

XL 5 1 701 61 015

Canule nazale
Marime Cantitate Nr.Articol
XXS 5 1 701 61 007

XS 5 1 701 61 006

S 5 1 701 61 001

M 5 1 701 61 002

L 5 1 701 61 003

XL 5 1 701 61 004

Experiență Clinică 
Competență Tehnică Reprezentant Oficial in Romania 

al Fritz Stephan GmbH

Contact:
Tel: 021 250 1334
Fax: 021 252 0586
E-mail: office@novatechmed.ro 
URL: www.novatechmed.ro
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