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VBM Manujet III

Luer Lock csatlakozással
Hossza: 100 cm

Összekötő cső

Kézzel aktiválható

Működtető kar

Színkódolt

MANOMÉTER

• 4 m hosszú
• Központi sűrített levegő hálózathoz vagy
  oxigénpalackhoz csatlakoztatható

Nyomáscső

• beállítható 0-3.5 bar között
• megnövelt biztonság: a szabályozó

rögzíthető a véletlen elmozdulás
ellen.

Nyomásszabályozó

A Manujet III készülék jet-lélegeztető katérekkel elengedhetetlen felszerelése az 
intenzív betegellátó osztályoknak, műtőknek, mentőautóknak, rohamkocsiknak. 
Használata életmentő lehet a gyors és hatékony oxigénellátás biztosításával 
kritikus helyzetekben.

Sürgősségi használat

 Életmentő lehet az oxigénellátás biztosításával olyan helyzetekben, amikor nem tudjuk 
sem intubálni, sem más módon lélegeztetni a beteget.

 A prehospitális ellátásban a transztracheális jet-lélegeztetés (TTJV) gyorsabb, egyszerűbb és 
kevesebb komplikációval járó beavatkozás, mint a tracheostomia.

Elektív alkalmazások 

 Mikrolaringeális operáció
 Merev bronchoszkópia
 fül-orr-gégészeti műtétek
 Nehéz, száloptikával végzett 

intubáció segítése

A MANUJET III
készülék műanyag hordtáskában van felhasználásra kész 
állapotban,  és  tartalmaz  még  egy  4  mes  oxigéncsövet, 
LuerLock összekötőcsövet, valamint három db különböző 
méretű  Ravussinféle  jetlélegeztető  katétert  (13G,  14G, 
16G; csecsemő, gyermek és felnőtt méretek).
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VBM Ravussen-féle jet-lélegeztető katéterek

 
Egyszer használatos, steril

méret Színkód Sürgősségi-szet CSE Anesztézia-szet CSE
fecskendővel fecskendő nélkül

16G fehér REF 30-02-918-1 1 REF 30-02-018-1 5
14G sárga REF 30-02-914-1 1 REF 30-02-014-1 5
13G kék REF 30-02-913-1 1 REF 30-02-013-1 5

Luer Lock apa Luer Lock anya

      

Összekötő cső
Hossza: 100 cm

REF 54-05-111  CSE 10

A jet-lélegeztető katéter biztonságos és atraumatikus hozzáférést biztosít a 
gégéhez lélegeztetés vagy oxigenizáció céljából kézi jet-készüléket (Manujet III) 
vagy nagyfrekvenciás jet-készüléket alkalmazva.

Luer Lock csatlakozó
-a MANUJET III készülék és 
automata jet-lélegeztető 
készülék csatlakoztatását teszi 
lehetővé.

15 mm-es csatlakozó
- szükség esetén 15 mm-es 
csatlakozású oxigénforrással 
történő összekötésre

Oldalsó nyílások
-eltartják a katétert a trachea 
oldalától, csökkentik a Venturi-
hatást.

Szárnyak
- lekötőszalaggal a biztonságos 
rögzítést és a teflonkatéter 
megtörésének elkerülését 
szolgálják

Teflon katéter
- lézersebészethez is alkalmas
-anatómiai alakra hajlított

Acéltű
- könnyű punkciót tesz lehetővé 
előzetes bemetszés nélkül

-biztosítja, hogy a katétert 
megtörés nélkül tudjuk bevezetni
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