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Resuscytator - zestaw dla dorosłych
SEBS - jednorazowy
Cena

89,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TW8211

Kod producenta

TW8211

Producent

Winner Xiamed

Opis produktu
RESUSCYTATOR, WOREK SAMOROZPRĘŻALNY SEBS - jednorazowy- zestaw dla dorosłych

Resuscytator SEBS, to jeden z niewielu, wykonany jest nie z PVC, ale z SEBS (kopolimer trzyblokowy: styren/etylenbutylen/styren). Kopolimer zbudowany jest z dwóch segmentów twardych polistyrenu jako bloków skrajnych i jednego bloku
środkowego elastomeru jako segmentu miękkiego, które są ze sobą wzajemnie powiązane. W ten sposób pomiędzy dwoma
segmentami twardymi znajduje się jeden segment miękki, który nadaje tym materiałom elastyczność i giętkość.
Materiał ten jest bezpieczny dla środowiska i nadaje się w pełni do utylizacji.
Resuscytator SEBS jest łatwym w obsłudze, niezawodnym urządzeniem medycznym do resuscytacji dorosłych. Wysokiej
jakości medyczne, przeźroczyste tworzywo sztuczne, o lekko chropowatej powierzchni, zapewnia lepszą kontrolę podczas
ucisku worka.
Zestaw to wyrób medyczny z certyfikatem CE.

Resuscytator z zaworem bezpieczeństwa (ogr. ciśnienia ): dorośli – 60 mbar
Zawór ograniczający ciśnienie umożliwia zredukowanie ciśnienia oddechowego do maks. 60 mbar. W przypadku wyższego
ciśnienia następuje automatyczne otwarcie zaworu.
Zawór rezerwuarowy wbudowany w zawór ssący.

DANE TECHNICZNE:
zestaw dla dorosłych o wadze pow. 33 kg
zawór bezpieczeństwa maks. 60 mbar
pojemność resuscytatora: 1630 ml/ waga 390g
oporność przepływu wdechowego:
martwa przestrzeń zaworu pacjenta: 7 ml
przyłącze do podawania tlenu: tuleja 6 mm (standardowe); przyłącze do rezerwuaru tlenu: 22 mm (standardowe)
pojemność rezerwuaru tlenowego: 2000ml
maska nr 5 PVC profilowana z nadmuchiwanym brzegiem - możliwość obrotu maski o 360° - pozwala na dowolne
ustawienie worka samorozprężalnego względem pacjenta . Wyposażona w zawór, dzięki któremu można regulować
ilość powietrza w mankiecie a tym samym uzyskać efekt idealnego przylegania maski do twarzy pacjenta.
Worek samorozprężalny z tworzywa SEBS, maska wykonana z medycznego PCV, uszczelki i membrany z silikonu, obudowa
zaworu z poliwęglanu.
Nie zawiera lateksu.
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ZESTAW ZAWIERA:
1 szt. - resuscytator dla dorosłych SEBS 1630 ml, z zastawką bezpieczeństwa 60 cmH2O
1 szt. - maska PCV nr 5, z nadmuchiwanym brzegiem
1 szt. - rezerwuar 2000 ml z PVC
1 szt. - przewód tlenowy
zawór bezpieczeństwa
instrukcja obsługi w j. polskim
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