
zilik n kézi lélegeztet FF készülék k

latexmentes, autoklávozható 134 oC-ig

Gyermek, 500 ml-es ballonnal
- 40 cmHp értéku nyomáshatároló szeleppel
- nyomáshatároló szelep nélkül
- nyomásmérovel

Kat.szám
80-10-200
80-10-201
80-10-251

Felnott, 2000 ml-es ballon nal
"egy kezes" kivitel
- 40 cmHp értéku

nyomáshatároló szeleppel
- nyomáshatároló szelep nélkül

Kat.szám

82-10-100

82-10-101

Csecsemo, 250 ml-es ballon nal
- 40 cmHp értéku nyomáshatároló szeleppel
- nyomáshatároló szelep nélkül
- nyomásmérovel

Kat.szám
80-10-300
80-10-301
80-10-351
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k szilikonból, latexmentes, autoklávozható 134 oC-ig

Felfújható párnás arcmaszkok

re aszk

Gyermekmaszkok

Rendeli Baker-féle maszkok

Méret
O
1
2
3

Páciens
újszülött
csecsemo
kisgyermek
gyermek

Katszám
35-60-000
35-60-001
35-60-002
35-60-003

csomagolás
10
10
10
10
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Katszám
80-11-000
80-11-001
80-11-002

Kerek maszkok visszahajló perem mel

Méret
O
1
2

Felnott

Maszkok áttetszo, merev muanyag házzal,
anatómiai alakú visszahajló peremmel

Méret
3
4
5

Páciens
felnottkícsi
felnottközepes
felnottnagy

Katszám
80-11-003
80-11-004
80-11-005

Páciens
újszülött
csecsemo
kisgyermek

csomagolás
10
10
10

csomagolás
10
10
10 ~~

Egészében szilikonból készült maszkok
anatómiai alakú visszahajló peremmel

Méret
3
4
5

Pácíens
gyermek/felnott kicsi
felnott közepes
felnott nagy

;l' "
Katszám
35-60-223
35-60-224
35-60-225

csomagolás
10
10
10

il

Méret Páciens szín rögzítö gyuru nélkül fém rögzíto gyuruvel muanyag rögzíto gyuruvel csomagolás
katalógusszám katalógusszám katalógusszám

2 gyermek zöld 35-70-222 35-71-222 35-72-222
3 felnott kicsi sárga 35-70-223 35-71-223 35-72-223
4 felnott közepes vorös 35-70-224 35-71-224 35-72-224
5 felnott nagy ibolya 35-70-225 35-71-225 35-72-225
6 felnott extra méret kék 35-70-226 35-71-226 35-72-226



éle eztet ffF készletek
Felnott lélegezteto készlet
kemény és átlátszó muanyag hordtáskában:
-2000 ml-es szilikon kézi lélegezteto készülék (egy kezes kivitel),
- 5-os méretu felfújható párnás maszk,
- 2600 ml-es reservoire zsák,
- reservoire szelep,
- 2m-es oxigéncso.
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Kat.szám: 82-10-190
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Gyermek lélegezteto készlet
keményés átlátszómuanyaghordtáskában:
-500 ml-es szilikonkézi lélegezteto készülék,
- 3-asméretu felfújható párnás maszk,
-2600 ml-es reservoire zsák,
- reservoire szelep,
- 2m-es oxigéncso.

Kat.szám: 82-10-290

Hordtáska csecsemo és gyermek lélegezteto készlethez
Hordtáska felnott lélegezteto készlethez

Katszám: 80-10-080
Katszám: 80-10-090

Csecsemo lélegezteto készlet
kemény és átlátszó muanyag hordtáskában:
- 250 ml-es szilikon kézi lélegezteto készülék,
- 1-es méretu kerek maszk,
- 600 ml-es reservoire zsák,
- reservoire szelep,
-2m-es oxigéncso.

-

Kat.szám: 80-10-390

élegeztet ffff táskák

Katszám: 30-92-200

Felnott lélegezteto táska
- 2000 ml-es szilikon kézi lélegezteto készülék (egy kezes kivitel),
- 3, 4 és 5-ös méretu felfújható párnás maszkok,
- 3, 4 és 5-ös Guedel tubusok.

Katszám: 30-92-100

Gyermek lélegezteto táska
- 500 ml-es szilikon kézi lélegezteto készülék,
- 1-es méretu kerek maszk,
- 2 és 3-as méretu felfújható párnás maszkok,
- O, 1 és 2-es Guedel tubusok.

Csecsemo lélegezteto táska
- 250 ml-es szilikon kézi lélegezteto készülék,
- Oés 1-es méretu kerek maszkok,
- 2-esméretufelfújhatópárnásmasz,
- 00, Oés 1-es Guedel tubusok.

Katszám: 30-92-300
.,1

Falra rögzítheto tartóelem a
lélegezteto táska számára

Kat.szám: 30-91-001 .
..
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Maszkrögzíto gyuru

3,4,5 és 6-os maszkokhoz
Kat.szám

fém, 0=33 mm 80-11-266

Maszkrögzíto gyuru

3,4,5 és 6-os maszkokhoz
Kat.szám

PSU, 0=30-33mm 35-60-266

LJ

Maszkrögzíto pánt

latexmentes,autoklávozható134 OC-ig

Páciens Anyag Kat.szám csomagolás

5
5

gyermek szilikon 35-70-155
felnott szililkon 35-70-255
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Oxigéncso, PVC

egyszerhasználatos
Kat.szám 85-17-000

Akasztó gyuru

autoklávozható 134 OC-ig
Katszám 80-10-999

Hosszabbítócso csatlakozóval
autoklávozható 134 OC-ig

a páciensszelep és a lélegezteto ballon közötti
távolság növelésére ~Katszám 80-22-040
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Beléposzelep "Demand" szelep számára
anyaga alumínium, autoklávozható 134oC-ig

Oemand szeleppel történö összekapcsoláshoz (1. kép)

Ez a belépöszelep egy további adaptert is tartalmaz, melynek
segitségével reservoire szeleppel, reservoire zsákkal és
oxigéncsövel is összeköthetjük a ballont (2. kép).

Katszám 80-16-900

VBM Med;z;ntechn;k GmbH

PEEP-szelep, autoklávozható 134 OC-ig
Katszám

2,5-10cmHp, 22mmKÁ,zöld 80-13-001
2,5-10 cmHp, 30mmBÁ,zöld 80-13-004

5-20 cmHp, 30mmBÁ,kék
5-20 cmHp, 22mmKÁ, kék

80-13-002
80-13-005

PEEP-adapter
a lélegezteto szelep és a
PEEP-szelep összekötésére,
autoklávozható 134 oC-ig

Katszám: 80-13-003

Reservoire szelep
autoklávozható 134 oC-ig

Katszám 80-12-030

Reservoire zsák

egyszer használatos

Méret Kat.szám csomagolás
2600 ml 80-12-010 5
1500 ml 80-12-015 5
600 ml 80-12-020 5

Sínhez rögzíto elem

a kézi lélegezteto
tárolására

Kat.szám 79-025-00
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