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Resuscytator worek ambu
silikonowy dla dorosłych
wielokrotnego użytku

Kod produktu: AU200

Worek AMBU sylikonowy do sterylizacji składa się z:

worka samorozprężalnego1.
zaworu ze zbiornikiem tlenu2.
zastawki pacjenta3.
maski4.
przewodu tlenowego5.
ustnika6.

Parametry techniczne

Resuscytator przeznaczony do stosowania u osób dorosłych o minimalnej masie ciała 30 kg.

Pozycja Materiał Specyfikacja
Zawór ciśnieniowy (bezpieczeństwa) PSF, Silikon Zawór W / POP-OFF 60 cmH2O 
Zawór PEEP PSF, Silikon 5~20cmH2O
Worek wentylacyjny – pojemność Silikon 1500 ml

Wszystkie zawory dolotowe w jednym zestawie PSF,
Silikon     -

Rezerwuar tlenu/ worek Silikon 2000 ml
Maska Silikon Model 10115
Przewód tlenowy PVC Model 30200

temperatura pracy: -18 ° C ~ 50 ° C
temperatura przechowywania: -40 ° C ~ 60 ° C
opór na wdech: ≤ 5 cmH2O @ 50 LPM
opór na wydech ≤ 5 cmH2O @ 50 LPM
peep valve : 5~20 cmH2O
zawór POP-OFF: uwalniany gdy ciśnienie ≥ 60 ml H2O
martwa przestrzeń < 6 ml 
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spodziewana wielkość dostawy: do 675 ml 
wymiary produktu po złożeniu: 630 mm (długość) x 140 mm (szerokość) x 150 mm (wysokość) 
waga: <500 gram

Zalety stosowania:

posiada zastawkę uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka
wykonany z wysokiej jakości silikonu co pozwala na sterylizację w autoklawie w temperaturze 134 ° C lub
273 ° F
wszystkie części wykonane z silikonu mogą być dezynfekowane przy użyciu powszechnie używanych
środków do dezynfekcji narzędzi silikonowych lub z tworzywa sztucznego
rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe
specjalna faktura powierzchni worka gwarantuje pewny i wygodny uchwyt w każdych warunkach
nie zawiera latexu
posiada pięcioletnia gwarancję producenta od daty produkcji
maska dla dorosłych, obracana o 360 stopni
przeźroczysty zgodnie z standardowymi wymogami
dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100%

Ważne:  przed  użyciem  worka  samosprężalnego  AMBU  należy  dokładnie  przeczytać  instrukcję  obsługi.
Nieprzestrzeganie niżej podanych środków ostrożności i wskazówek zawartych w instrukcji może spowodować
nieprawidłową wentylację pacjenta lub uszkodzenie resuscytatora.

Ostrzeżenia i wskazówki :

przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel
przed użyciem produktu należy sprawdzić działanie produktu
nie wolno używać produktu w toksycznej atmosferze
nie wolno używać olejów, smarów ani żadnych substancji na bazie węglowodorów na jakiejkolwiek części
produktów,
nie palić podczas pracy przy urządzeniu
nie demontować zaworu W / POP-OFF
aby uzyskać jak najlepsze działanie tego produktu, należy używać go w ciągu 5 lat od daty produkcji
może być używany przy szczepieniach jako zestaw antywstrząsowy (przeciwstrząsowy)


