
VBM 0123

tracheatubusok ballonjának felfújására és nyomásellenőrzésére.
Nagy térfogatú, alacsony nyomású ballonokhoz.

VBM kaffnyomásmérő készülékek

Csökkenti a nyomás okozta nekrózis és a mucosa ischaemiájának kockázatát.

Nagyban csökkenti az aspiráció és az aspiráció okozta pneumónia veszélyét.

A készülék ergonomikus kialakítású, egy kézzel működtethető.
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Nagy térfogatú, alacsony nyomású trachatubusok ballonnyomásának 
önműködő szabályozására

VBM kaffnyomás-szabályozó automata

Műszaki adatok:
Tápfeszültség: 90 - 250 VAC
Szabályozási tartomány: 0-99 cmH2O (0 to 73 Hgmm)
Méret: 150mm (H) x 120mm (SZ) x 60mm (M)
Tömege: 0,4kg

Cuff Controller

akkumulátorral és 100cm-es összekötő csővel, Kat.szám
iniverzális rögzítővel 55-13-500

Összekotő cső: 100cm 54-05-112

Lehetővé teszi, hogy a lehető legkisebb nyomást alkalmazzuk a nyomás okozta nekrózis és a mucosa ischaemiája 
kockázatának csökkentésére.        
A beállított nyomásértéket automatikusan megtartja. 

Kompenzálja a szivárgás okozta nyomásesést, ha a  nyomásesés mértéke meghaladja az 1 cm  H     értéket,
ezáltal csökkenti az aspiráció és az aspiráció okozta pneumónia veszélyét.
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Az anesztézia gázok diffúziója által okozott nyomásnövekedést automatikusan kiegyenlíti.        

A készülék vészjelzést ad szivárgás és véletlen szétkapcsolódás esetén.
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Az "Auto-Set" funkció automatikusan 25cmH     nyomást állít be.2O

A nyomás a kezelőpanelen változtatható

A nyomásérték leolvasásást nagyméretű LED kijelző segíti.

A tápfeszültség kimaradása esetén a készülék tovább
    működik saját akkumulátorával

A nyomás kijelzés átválható Hgmm és H     -cm
      érték között.
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A készülék univerzélis orvosi sínrendszerre is 
   rögzíthető

54-05-113Összekotő cső: 200cm

Pásztor ADA-MED Kft.
1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.

Tel.: +3630-9523-229  •  Fax: 361-397-0109
E-mail: adamed@adamed.hu  •  www.adamed.hu 



SENSITIVE
Ø 50mm skála, akasztóval

A leeresztő szeleppel a kívánt 
nyomás finomabban állítható

Kat.szám:  54-03-001

Összekötő cső
100 vagy 200 cm  hosszú

A  kaffnyomásmérők jellemzői

Akasztó
Illeszkedik a szabványos
orvosi sínrendszerhez
(Típusonként különböző
kivitelű.)

Leeresztő szelep
segítségével a nyomás csökkenthető 
a beállítás során vagy az anesztézia 
gázok diffúziója okozta nyomásnövekedés 
esetén

Luer csatlakozó
A tracheautbusokat közvelenül vagy
összekötő csővel csatlakoztathatjuk
a kaffnyomásmérőhöz

Zöld tartomány
Azt az ideális nyomástartományt 
jelöli, amely a legjobb kompromisszum
az aspiráció és ischaemia kockázata
között

Felfújó ballon
a tubusok ballonjainak
felfújására

Vákuumszelep
A ballon összenyomásának hatására
szívóhatás keletkezik. Ezzel lehetővé
válik a ballonok gyors és teljes leeresztése,
ha a tubusok ballonját ehhez a csonkhoz
csatlakoztatjuk

PEDIATRIC
Ø 50mm -es skála, akasztóval

Kat.szám:  54-02-001

UNIVERSAL
Ø 68mm  skála

A skála két zöld tartományt jelöl:
• tracheatubusok számára (22-32cmH2O)
• laryngeális tubusok és laryngealis

maszkok számára (60-70cmH2O)

REF 54-07-000

POCKET
Ø 50mm skála

Kat.szám:  54-04-000

MONITOR
Ø 68mm skála

Kat.szám: 54-05-000

Termékválaszték
Összekötő cső
Hossza: 100cm, 200 cm

Kat.szám:   54-05-112
                    54-05-113

Mindegyik típust 100 cm hosszú összekötő csővel szállítjuk


