
MANUJ ET III
Kézi jet-lélegezteto eszköz

nehéz légútbiztosítás esetére és fül-orr-gégészeti mutétekhez

A MANUJET III készüléket kifejezetten jet-ventillációs célra tervezték olyan esetek megoldására, amikor a
légútbiztosítás nehézségekbe ütközik. A készülék használatához nagynyomású oxigénforrás szükséges.

A felso légutak akut elzáródása esetén a MANUJET III készülék - összekötve a Ravussen-féle jet-lélegezteto
katéterrel vagy Endojet adapterrel - lehetové teszi a beteg lélegeztetését.
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A MANUJET lU
készülék muanyag hordtáskában van és tartalmaz még egy 4 m-es oxigéncsövet, Luer-Lock összekötocsövet,
Endojet adaptert Endojet katéterrel együtt, valamint három db különbözo méretu Ravussen-féle jet-lélegezteto
katétert (csecsemo, gyermek és felnott méretek).

Katalógusszáma: 30-01-003
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A MANUJET III készülék használati utasítása

A MANUJET III készüléket oxigénnel vagy surített levegovel kell muködtetni és tartalmazza a nyomás-
csökkento/nyomásszabályozó egységet is. A készülék muködtetéséhez 4-10 bar üzemi nyomású oxigén
vagy surített levego forrás szükséges.

A beteget Jet-lélegezteto katéteren keresztül lehet a MANUJET III készülékkel összekapcsolni egy Luer-
Lock csatlakozású összeköto cso segítségével. A lélegezteto nyomás értékét a nyomásszabályozón lévo
forgatógomb segítségével lehet beállítani aszerint, hogy a páciens csecsemo, gyermek vagy felnott. A leve-
go adagolását a nyomásszabályozón lévo kar meghúzásával indítjuk, elengedésével lezárjuk. A lélegezteto
nyomás értékét és a lélegeztetés frekvenciáját az orvos határozza meg. Kiinduláskéntaz alábbi standard ér-
tékeket vehetjük figyelembe.

Az alábbi táblázat értékei normál légzési frekvenciájú betegre vonatkoznak és 1:1 arányú belégzési és
kilégzési idointervallumnál érvényesek.

A beteg folyamatos megfigyelése, monitorozása elengedhetetlenül fontos. A beteg mellkasának
emelkedése és süllyedés jelzi a sikeres lélegeztetést.

A lélegeztetés frekvenciájának 30-ról 50 Iperc értékre növelve csökkenthetjük az aspiráció esélyét, mert
a gyomortartalom ilyenkor automatikusanfelfelé áramlik kilégzéskor.
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ENDOJET ADAPTER

Az ENDOJET adapter segítségével jet-Iélegeztetést alkalmazha-
tunk endotrachealis tubuson, laringeális tubuson (LT, LTS, LTD),
laringeális maszkon vagy arcmaszkon keresztül. A tubuscsatla-
kozóra vagy maszkra erosített adapteren keresztül a szükséges
mélységig toljuk elore a katétert és ezt a helyzetet a csavar se-
gítségével rögzíthetjük.

Kat.szám

Endojet adapter, 15mrn/22mm,forgó
csatlakozó, Endojet katéterrel 30-03-111

Endojet katéter külön
Luer Lock összekötocso, hossza 100 cm

30-03-000
54-05-111-1

Fémbol készült JET-KANÜL
pozitívnyomású asszisztált lélegeztetéshez laringoszkópiásés
mikro-Iaringoszkópiás alkalmazásokhoz

BÁ 1.4 mm, hossz 12.0 cm
BÁ 1.4 mm, hossz 18.0 cm
BÁ 2.5 mm, hossz 21.5 cm

Kat.szám
30-03-222
30-03-333
30-03-444

Kanül tartó, mindhárom mérethez,
A Jet-kanüloperációslaringoszkóphoz
való rögzítéséhezkell 30-03-666
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Páciens 1Katéter Lélegeztetési frekvencia 1/perc Belégzési nyomás térfogat (liter)

újszülött 16G 40 0.5 bar 3.0 -3.5

csecsemo 16G 40 1.0 bar 4.0 -6.0

gyermek 14G 20-30 2.0 bar 16.0 - 21.0
felnott 13G 12-13 3.0 bar 24.0 - 30.0


