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Ręczny silikonowy resuscytator
dla dzieci wielokrotnego
użytku

Kod produktu: AU145

Profesjonalny  resuscytator  silikonowy dla  dzieci  przeznaczony  jest  do  wentylacji  pacjentów  o  wadze
pomiędzy 5-30 kg w stanie bezdechu a także reanimacji sercowo – płucnej. Resuscytator do wielokrotnego
użytku dostarcza pacjentowi dodatkową ilość tlenu, jeśli jest dołączony do źródła zasilania tlenem. Resuscytator
dla dzieci składa się z :worka samorozprężalnego, zaworu ze zbiornikiem tlenu, przewodu tlenowego, zastawki
pacjenta, maski twarzowej dla dzieci. Części resuscytatora ( niewykonane z materiału PVC ) oprócz rezerwuaru
tlenu i przewodu tlenowego nadają się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134 stopni C. Najlepszy
program to 120 stopni C, który zapewnia niskie, niewielkie zużycie materiału poprzez sterylizację, dzięki czemu
wydłuża żywotność produktu. Wszystkie części resuscytatora wykonane z PVC można sterylizować używając
sterylizacji gazowej.

Parametry techniczne resuscytatora silikonowego dla dzieci:

Resuscytator ręczny przeznaczony jest do stosowania u dzieci o masie ciała od 5 do 30 kg.

Pozycja Materiał Specyfikacja
Zawór ciśnieniowy (bezpieczeństwa) PSF, Silikon Zawór W / POP-OFF 40 cmH2O
Zawór PEEP PSF, Silikon 5~20cmH2O
Worek wentylacyjny – pojemność Silikon 450 ml
Wszystkie zawory dolotowe w jednym zestawie PSF. Silikon    -
Rezerwuar tlenu Silikon 1000 ml
Maska Silikon Model 10113
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



Copyright Instrumedic.pl ©

Zalety stosowania sylikonowego resuscytatora dla dzieci:

wykonany z wysokiej jakości silikonu
zawory PEEP charakteryzują się bardzo dobrą charakterystyką oporów przepływu
możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 ° C lub 273 ° F
posiada zastawkę uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka
rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe
nie zawiera latexu
maska dla dzieci, obracana o 360 stopni
przeźroczysty zgodnie z standardowymi wymogami
produkt medyczny (posiada niezbędne certyfikaty)
dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100%
posiada pięcioletnia gwarancję producenta od daty produkcji

Ważne: przed użyciem resuscytatora 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 :

produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel
należy sprawdzić działanie produktu przed użyciem
zakaz używania produktu w toksycznej atmosferze
zakaz uzywania olejów, smarów ani żadnych substancji na bazie węglowodorów na jakiejkolwiek części
produktów,
nie wolno palić podczas pracy przy produkcie
nie demontować zaworu W / POP-OFF
należy używać go w ciągu 5 lat od daty produkcji aby uzyskać jak najlepsze działanie urządzenia

Resuscytatory sylikonowe dostępne są w sklepie medycznym w trzech różnych rozmiarach - dla dorosłych, dla
dzieci oraz niemowląt - obejmujących szeroki zakres objętości pływowych. Spełnia wymogi m.in. Państwowej
Straży Pożarnej dla resuscytatorów dopuszczonych do stosowania w ratownictwie, w zestawach PSP R-1, R-2,
R-3.  Resuscytator  spełnia  wymagania  Dyrektywy  93/42/EEC  dotyczącej  urządzeń  medycznych.  Posiada
certyfikaty CE, CMDCAS ISO 13485, ISO 13485 oraz Japanese Overseas Manufacturin Accreditation.


