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NAVN

AIRFLOW™ MANUELT GJENOPPLIVNINGSAPPARAT
UTEN LATEKS | FOR ÉN PASIENT | TIL ENGANGSBRUK | CE-MERKE 

AirFlow™ gjenopplivnings-/ventileringspose fra Ventlab leveres med et bakterie/virus-
filter, oksygenbeholder og maske. Tilgjengelig med Ventlabs signatur-trykkmanometer og 
mange komponenter for å gi en skreddersydd gjenopplivningspose. 

• Gjenopplivnings-/ventileringspose til enkeltpasientbruk er 
tilgjengelig i fem størrelser/volumer

• Alle seriene inneholder bakterie/virus-filter, oksygenbeholder 
og maske

• Tilgjengelig med eller uten integrert trykkmanometer 

• Et integrert fargekodet trykkmanometer gir effektivt riktig 
trykkforsyning (<20 cm H2O); de trefargete feltene viser alarmer 
for risikonivået for det forsynte trykket

• Riktig trykkforsyning hjelper med å redusere mageinnblåsning, 
og forhindrer dermed oppkast, aspirasjon og resulterende 
lungebetennelse

• Ansiktmaske som er proporsjonalt dimensjonert til størrelsen 
på gjenopplivningsposen

• Velg fra et utvalg av komponenter for å sette sammen en 
skreddersydd gjenopplivningspose som fyller dine unike 
pasientbehov 

Rød O2-slangetilkobling 
som passer til alle muliggjør 
umiddelbar visualisering av 
riktig O2-tilkobling 

Integrert trykkmanometer for 
å gi riktig trykkforsyning

Bakterie/virus-filteret 
beskytter klinikeren fra 
kontaminert utpustinnhold

Pasientåpningssvivelen lar 
klinikeren bevege seg enkelt 
rundt pasienten samtidig 
som korrekt gjenopplivning 
opprettholdes

Den føyelige posen gir en veldig 
god taktil følelse av pasientens 
lungetilpasning

Voksen AirFlow 
AF1100-serien

Vist med integrert 
trykkmanometer, B/V-
filter, oppblåsbar maske 
og oppblåsbar O2-
beholder

GJENOPPLIVNING/VENTILERING

MANUELT GJENOPPLIVNINGSAPPARAT

AIRFLOW STANDARD (UTEN TRYKKMANOMETER)

ARTIKKEL STØRRELSE VOLUM SLAGVOLUM KROPSSMASSE PK

AF3140MB Spedbarn 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 Voksen 1500 mL 640-660 mL > 40 kg 10
AF1140MB Voksen 1900 mL 950-960 mL > 40 kg 10

ARTIKKEL STØRRELSE VOLUM SLAGVOLUM KROPSSMASSE PK

AF3040MB Spedbarn 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 Voksen 1500 mL 640-660 mL > 40 kg 10
AF1040MB Voksen 1900 mL 950-960 mL > 40 kg 10

AIRFLOW + INTEGRERT TRYKKMANOMETER
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NAVNSKREDDERSY DIN GJENOPPLIVNINGS/VENTILERINGSPOSE

AIRFLOW™ MANUELT GJENOPPLIVNINGSAPPARAT
SKREDDERSY DIN GJENOPPLIVNINGS/VENTILERINGSPOSE
Velg fra følgende komponenter for å lage en skreddersydd 
gjenopplivnings-/ventileringspose som best fyller dine behov:
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POP-OFF-VENTILER

40 cm/H2O & 25 cm/H2O 
Lar klinikere bruke et hensiktsmessig 
pop-off-nivå

INTEGRERT TRYKKMANOMETER

Ventlabs innovative fargekodede knapp viser 
trykkforsyningen tydlig:

Grønn -  Trykknivåmål <20 cm H2O 
Gul -  Potensielt farlig trykknivå
Rød -  Farlig trykknivå

FLEKSIBEL HALS

Det avtakbare og fleksible skjøtet gjør 
at korrugerte slanger kan kobles til 
pasientventilen, og dette reduserer også 
dreiemomentet på ET-tuben

ANSIKTSMASKER

Oppblåsbare og ikke-oppblåsbare 
ansiktsmasker er tilgjengelige

KORRUGERT SLANGE

Til bruk med sekundær oksygenforsyning; 
tilgjengelig i lengder på 24 tommer 
(60,96 cm) og 48 tommer (121,92 cm)

OPPBLÅSBAR O2-POSE

En oksygenbeholder med lukket system 
leverer høyere FDO2 og gir en visuell 
indikasjon av riktig luftstrøm

FILTRE

Et bakterie/virus-filter gir effektiv 
beskyttelse for helsepersonell ved utpust

PEEP-VENTILER

Justerbare PEEP-ventiler:
5-20 cm H2O

SAMMENLEGGBAR/UTVIDBAR 
O2-AKKUMULATOR

Kun tilgjengelig for AF1000-serien

HÅNDREM

Hold et positivt grep med en håndrem
*Kun tilgjengelig på oppblåsbare 
posebeholdere

CO2-INDIKATOR

Velg mellom: STAT-Check II, MaxCap,  
eller FLOCAP for effektiv vurdering av 
CO2-utveksling

OKSYGENBEHOLDER

BEKVEMMELIGHETSKOMPONENTER

SIKKERHETSKOMPONENTER

Poser til AirFLow for voksne 
kommer som standard med en 
oppblåsbar maske. Poser i alle 
andre størrelser kommer med 
ikke-oppblåsbare masker.

AirFlow for spedbarn, AF3100-serien

Vist med integrert trykkmanometer, 
popoff-ventil, ikke-oppblåsbar maske og 
oppblåsbar O2-beholder


