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Resuscytator, ambu z PVC dla dzieci
 

Cena: 65,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Oczekujemy na dostawę

Index 845221

Zastosowanie resuscytacja

Opis produktu
 

Worek samorozprężalny – resuscytator z PVC do sztucznej wentylacji dla dzieci o wadze 10 - 20kg.

Niezbędny element wyposażenia każdego zestawu ratunkowego, karetki pogotowia oraz gabinetu lekarskiego.

Właściwości  resuscytatora:
  • ergonomiczna,  transparentna  konstrukcja  worków  daje  możliwość  dobrego  wyczucia  naturalnego  oporu  płuc
  • możliwość  resuscytacji  z  użyciem  tlenu  dzięki  rezerwuarom  tlenowym
  • 3  metrowy  przewód  tlenowy  o  przekroju  gwiazdkowym  (nie  zamyka  przepływu  przy  zgięciu)
  • jednorazowa  maska  z  miękkim,  powietrznym  mankietem  dla  lepszej  szczelności
przezroczystość  masek  umożliwia  obserwowanie  koloru  skóry  pacjenta
  • regulowany  pasek-‐uchwyt  ułatwiający  trzymanie  resuscytatora zmniejsza  zmęczenie  dłoni  podczas  wentylacji
  • wersje  dla  dzieci  i  niemowląt  wyposażone  w  zawór  bezpieczeństwa  35cm  H2O
  • jednorazowość  użycia  worka  pozwala  zmniejszyć  ryzyko  zakażenia  krzyżowego

temperatury  użytkowania  pomiędzy  -‐18°C  a  + 50°C • możliwość  zamontowania  zastawki  PEEP
  • niewielkie  rozmiary  po  złożeniu

W skład resuscytatora wchodzi:
  • worek samorozprężalny wykonany z wysokiej jakości medycznego, przeźroczystego PVC o ergonomicznej budowie i lekko
chropowatej powierzchni zapewniające lepszą kontrolę podczas ucisku worka
  • zawór bezpieczeństwa (35cm H2O) ograniczający ciśnienie wdmuchiwanego powietrza. Zawór eliminuje ryzyko wdmuchiwania
powietrza do żołądka
  • maseczka PVC wyposażona w miękki mankiet pozwalający uzyskać efekt idealnego przylegania maski do twarzy pacjenta. Możliwość
obrotu maski o 360° - umożliwia dowolne ustawienie worka samorozprężalnego względem pacjenta
  • dren tlenowy o długości 3m, służy do podłączenia zewnętrznego źródła tlenu. Gwiazdkowy, wewnętrzny przekrój drenu zapewnia jego
drożność nawet przy zagięciu o 180°
  • rezerwuar tlenu pozwala zwiększyć stężenie podawanego do 99%
  • zastawka pacjenta zapobiega cofaniu się tlenu do worka

Produkt jednorazowego użytku

Dane techniczne
  • Materiał: PVC, PC, SI, polipropylen
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  • Zawór bezpieczeństwa 35 cm
  • Nie zawiera lateksu
  • Martwa objętość zaworu pacjenta: 6,8 ml
  • Opór podczas wdechu: 1,5 cm H2O przy przepływie 50 LPM
  • Opór wydechowy: 1,8 cm H2O przy przepływie 50 LPM
  • Niewielkie rozmiary po złożeniu
  • Graniczne temperatury przechowywania: -40°C do +60°C
  • Graniczne temperatury podczas pracy: -18°C do +50°C
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