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Resuscytator pediatryczny PVC
ręczny dla dzieci
jednorazowego użytku

Kod produktu: AU142

Ręczny resuscytator dla dzieci PVC marki HSINER®. Medyczny worek sprężalny (nazywany również workiem
ambu) znajduje zastosowanie w trakcie reanimacji pacjentów. Resuscytacja odbywa się w celu przywrócenia

funkcji oddechowych pacjenta w stanie zaburzonego procesu oddychania. Jednorazowy resuscytator dla
dzieci to podstawa wyposażenia zespołów ratowniczych. Pełny zestaw resuscytacyjny zapewnia efektywne

wentylowanie pacjentów odpowiednimi dawkami tlenu. Sprzęt może być również wykorzystywany w
pogotowiach ratunkowych oraz na oddziałach ratunkowych w szpitalach. 

Resuscytator jednorazowego użytku - skład i zastosowanie

worka wentylacyjnego - wykonany z PVC dla zachowania kontroli podczas stosowania
maska PVC dla dzieci - z zaworem do regulacji powietrza w mankiecie, maska posiada specjalny

kształt i przylega do twarzy dziecka w trakcie resuscytacji
przewód tlenowy - długość 2 m do podłączania zewnętrznego źródła tlenu

rezerwuar tlenu - do zwiększenia stężenia do 100% 
zastawka peep pacjenta - zapobiega cofaniu się tlenu do worka

POZYCJA MATERIAŁ SPECYFIKACJA
Zawór ciśnieniowy (bezpieczeństwa) PC, Silikon Zawór W/POP-OFF40 cmH2O
Zawór PEEP PC, Silikon 5~20cmH2O
Worek wentylacyjny – pojemność PVC 450 ml
Wszystkie zawory dolotowe w jednym zestawie PC. Silikon  
Rezerwuar tlenu PC,PE 2500 ml
Maska PVC Model 20113
Przewód tlenowy PVC Model 30200

Resuscytator pediatryczny PVC z zastawką PEEP jest przeznaczony do stosowania na dzieciach o masie ciała
w przedziale 5-30 kg.  

temperatura w trakcie pracy: -18 ° C ~ 50 ° C
temperatura magazynowania: -40 ° C ~ 60 ° C

opór na wdech: ≤ 5 cmH2O @ 50 LPM
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opór na wydech ≤ 5 cmH2O @ 50 LPM
zawór peep valve : 5~20 cmH2O

zawór POP-OFF: dopływ przy ciśnieniu - 40 cmH2O
martwa przestrzeń: <6ml

oczekiwana wielkość dostawy – do 250 ml
wymiary produktu – 550mm(L) x 140mm(W) x 145mm(H)

masa całkowita <500 gram

Zalety resuscytatora jednorazowego dla dzieci z workiem w zestawie

na wyposażeniu zastawka zapobiegająca cofaniu się powietrza do wnętrza worka
wykonanie z wysokiej jakości PVC jednorazowego użytku 

maska może być obracana o 360° zgodnie w ułożeniem pacjenta 
zgodny z wymaganiami medycznymi w standardzie

silikonowe części mogą być sterylizowane w autoklawie
na wyposażeniu rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie do 100%

prosty w demontażu i dezynfekcji 
wygodna, antypoślizgowa powierzchnia 

nie zawiera lateksu
3-letnia gwarancja producenta

Dodatkowe informacje

Pierwsze użycie resuscytatora powinno zostać poprzedzone przeczytaniem instrukcji obsługi. Brak
zastosowania się do wskazówek może spowodować nieprawidłową wentylację lub uszkodzenie

resuscytatora w trakcie użytkowania na pacjencie. Dodatkowo, należy pamiętać aby przed użyciem na
pacjencie dokładnie sprawdzić działanie produktu. Użytkować produkt powinna osoba wykwalifikowana w
dziedzinie wentylacji płucnej i zaawansowanych technik ratowania życia i zaburzeń pracy serca. Nie używać

produktu w toksycznej atmosferze, nie używać substancji na bazie węglowodorów. Nie powinno się
demontować zaworu W/POP-OFF. Używać produkt w ciągu 3 lat od daty produkcji. Sprzęt jest jednorazowy

i nie powinien być używany ponownie, gdyż może spowodować to zakażenia krzyżowe. 

Resuscytator jednorazowy PVC jest produkowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i jakości.
Resuscytator dla dzieci można odebrać osobiście w sklepie w Warszawie. Jednorazowy resuscytator PVC

spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EEC, która dotyczy sprzętu medycznego. Posiada certyfikaty CE,
CMDCAS ISO 13485, ISO 13485 oraz Japanese Overseas Manufacturin Accreditation. Resuscytatory PVC są

dostępne w sklepie w trzech różnych rozmiarach - dla dorosłych, dla dziecka oraz niemowląt. Spełniają
wymogi m.in. Państwowej Straży Pożarnej dla resuscytatorów dopuszczonych do stosowania w

ratownictwie, w zestawach PSP R-1, R-2, R-3.


