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AIRFLOW™ MANUELL ANDNINGSBLÅSA
LATEXFRI | PATIENTBUNDEN | ENGÅNGS | CE-MÄRKE 

AirFlow™ andningsblåsa/andningsballong från Ventlab kommer med ett bakterie-/
virusfilter, syrgasreservoar och mask. Tillgänglig med Ventlabs tryckmanometer och 
flera komponenter för att skapa en anpassad andningsblåsa. 

• Patientbunden andningsblåsa/andningsballong tillgänglig i fem 
storlekar/volymer

• Alla serier inkluderar bakterie-/virusfilter, syrgasreservoar och mask

• Tillgänglig med eller utan integrerad tryckmanometer 

• Integrerad färgkodad tryckmanometer främjar effektivt korrekt 
tryckleverans (<20 cm H2O); de trefärgade fälten uppmärksammar 
på risknivån av levererat tryck

• Korrekt tryckleverans hjälper till att minska uppblåsning av 
magsäck vilket minskar risken för kräkning och aspirering med 
pneumoni som påföljd

• Ansiktsmask som är i proportion till andningsblåsans storlek

• Välj från ett utbud komponenter för att sätta ihop en anpassad 
andningsblåsa för att möta dina unika patientbehov 

Röd Fits-All 
O2 -slangkoppling 
aktiverar snabb översikt 
av korrekt O2-anslutning 

Integrerad tryckmanometer 
för att främja korrekt 
tryckleverans

Bakterie-/virusfilter skyddar 
läkare från kontaminerat 
utandningsinnehåll

Patientportens svängadapter gör 
att läkaren lätt kan flytta sig runt 
patienten samtidigt som korrekt 
återupplivning pågår

Följsam blås-/ballongkropp 
möjliggör mycket bra taktkänsla 
av patientens lungföljsamhet

Vuxen AirFlow 
AF1100 Series

Visas med integrerad 
tryckmanometer, 
B/V-filter, uppblåsbar 
mask och uppblåsbar 
O2-reservoar

ÅTERUPPLIVNING/VENTILERING

MANUELL ANDNINGSBLÅSA

LUFTFLÖDESSTANDARD (UTAN TRYCKMANOMETER)

ARTIKEL STORLEK VOLYM SLAGVOLYM KROPPSMASSA PK

AF3140MB Spädbarn 300 mL 150-170 mL ≤ 10 kg 10
AF4140MB Barn 550 mL 330-340 mL ≤ 22 kg 10
AF2140MB Pediatrisk 1000 mL 600-620 mL ≤ 40 kg 10
AF5140MB Vuxen 1500 mL 640-660 mL > 40 kg 10
AF1140MB Vuxen 1900 mL 950-960 mL > 40 kg 10

ARTIKEL STORLEK VOLYM SLAGVOLYM KROPPSMASSA PK

AF3040MB Spädbarn 300 mL 150-170 mL ≤ 10 kg 10
AF4040MB Barn 550 mL 330-340 mL ≤ 22 kg 10
AF2040MB Pediatrisk 1000 mL 600-620 mL ≤ 40 kg 10
AF5040MB Vuxen 1500 mL 640-660 mL > 40 kg 10
AF1040MB Vuxen 1900 mL 950-960 mL > 40 kg 10

LUFTFLÖDE + INTEGRERAD TRYCKMANOMETER
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NAMNANPASSA DIN ANDNINGSBLÅSA/ANDNINGSBALLONG

AIRFLOW™ MANUELL ANDNINGSBLÅSA
ANPASSA DIN ANDNINGSBLÅSA/ANDNINGSBALLONG
Välj från följande komponenter för att skapa en anpassad 
andningsblåsa/andningsballong som möter dina behov på 
bästa sätt:
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POP-OFF-VENTILER

40 cm/H2O och 25 cm/H2O 
Tillåter läkare att använda en korrekt 
pop-off-nivå

INTEGRERAD TRYCKMANOMETER

Ventlabs innovativa färgkodade ratt visar 
tydligt tryckleveransen:

Grön -  Måltrycksnivå < 20 cm H2O 
Gul -  Potentiellt farlig trycknivå
Röd -  Farlig trycknivå

FLEXIBEL HALS

Borttagbar, flexibel led möjliggör för 
korrugerade slangar att anslutas till 
patientventilen; den reducerar också 
vridmomentet på ET-tuben

ANSIKTSMASKER

Uppblåsbara och ej uppblåsbara 
ansiktsmasker tillgängliga

KORRUGERAD SLANG

För användning med sekundär 
syrgasförsörjning; tillgänglig i längderna 
24" och 48"

UPPBLÅSBAR O2-BALLONG

Med stängt system levererar 
syrgasreservoaren högre FDO2 och 
tillhandahåller synlig indikation på 
korrekt luftflöde

FILTER

Ett bakterie-/virusfilter tillhandhåller 
effektivt skydd för vårdgivaren under 
utandning

PEEP-VENTILER

Justerbara PEEP-ventiler;
5-20 cm H2O

KOLLAPSERBAR/UTVIDGNINGSBAR 
O2-ACKUMULATOR

Endast tillgänglig för AF1000 series

HANDREM

Bibehåll ett positivt grepp med en 
handrem
*Endast tillgänglig på uppblåsbar 
reservoarpåse

CO2-INDIKATOR

Välj från: STAT-Check II, MaxCap,  
eller FLOCAP för effektiv bedömning 
av CO2-utbyte

SYRGASRESERVOAR

FÖRDELAKTIGA KOMPONENTER

SÄKERHETSKOMPONENTER

Vuxen AirFlow-ballonger 
kommer som standard 
med en uppblåsbar mask. 
Alla andra ballongstorlekar 
kommer med ej 
uppblåsbara masker.

Spädbarn AirFlow, AF3100 Series

Visas med integrerad tryckmanometer, 
pop-off-ventil, ej uppblåsbar mask och 
uppblåsbar O2-reservoar


