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NAVN

AIRFLOW™ MANUELT GENOPLIVNINGSAPPARAT
LATEXFRI | TIL BRUG PÅ ÉN PATIENT | TIL ENGANGSBRUG | CE-MÆRKET 

AirFlow™ genoplivninings-/ventilationspose fra Ventlab leveres med et bakterie-/viralfilter, 
iltbeholder og maske. Fås med Ventlabs velkendte trykmanometer og flere komponenter 
for at skabe en tilpasset genoplivningspose. 

• Genoplivnings-/ventilationspose til brug på én patient tilgængelig 
i fem størrelser

• Alle serier omfatter bakterie-/viralfilter, iltbeholder og maske

• Fås med eller uden integreret trykmanometer 

• Integreret trykmanometer med farvekoder gør korrekt tryklevering 
(<20 cm H2O) meget lettere. De trefarvede felter advarer om 
risikoniveauet for leveret tryk

• Nøjagtig tryklevering hjælper med at mindske gastrisk 
insufflation, hvilket forebygger opkast, aspiration og resulterende 
lungebetændelse

• Størrelse på ansigtsmaske proportional med størrelse på 
genoplivningspose

• Vælg mellem flere komponenter for at sammensætte en 
genoplivningspose, der er tilpasset dine unikke patientbehov 

Rød O2-slangetilslutning, 
der passer til alle muliggør 
hurtig visualisering af, om 
O2-tilslutningen er korrekt 

Integreret trykmanometer gør 
korrekt tryklevering lettere

Bakterie-/viralfilter beskytter 
lægen mod kontamineret 
udåndingsindhold

Drejeforbindelse til 
patientporten gør det nemt 
for lægen at flytte patienten, 
samtidig med at korrekt 
genoplivning opretholdes

Fleksibel pose giver en meget 
god taktil fornemmelse af 
patientens lungefunktion

AirFlow til voksne 
AF1100-serien

Vist med integreret 
trykmanometer, B/V-filter, 
oppustelig maske og 
oppustelig O2-beholder

GENOPLIVNING/VENTILATION

MANUELT GENOPLIVNINGSAPPARAT

AIRFLOW STANDARD (UDEN TRYKMANOMETER)

PUNKT STØRRELSE VOLUMEN SLAGVOLUMEN KROPSVÆGT PK

AF3140MB Spædbarn 300 mL 150-170 mL ≤ 10 kg 10
AF4140MB Barn 550 mL 330-340 mL ≤ 22 kg 10
AF2140MB Pædiatrisk 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

PUNKT STØRRELSE VOLUMEN SLAGVOLUMEN KROPSVÆGT PK

AF3040MB Spædbarn 300 mL 150-170 mL ≤ 10 kg 10
AF4040MB Barn 550 mL 330-340 mL ≤ 22 kg 10
AF2040MB Pædiatrisk 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 + INTEGRERET TRYKMANOMETER
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NAVNTILPAS DIN GENOPLIVNINGS-/VENTILATIONSPOSE

AIRFLOW™ MANUELT GENOPLIVNINGSAPPARAT
TILPAS DIN GENOPLIVNINGS-/VENTILATIONSPOSE
Vælg mellem følgende komponenter for at skabe en tilpasset 
genoplivnings-/ventilationspose, som bedst muligt opfylder 
dine behov:
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SIKKERHEDSVENTILER

40 cm/H2O og 25 cm/H2O 
Gør det muligt for lægen at bruge 
et passende sikkerhedsniveau

INTEGRERET TRYKMANOMETER

Ventlabs innovative drejeknap med 
farvekoder viser tydeligt det leverede tryk:

Grøn -  Ønsket trykniveau <20cm H2O 
Gul -  Potentielt farligt tryknievau
Rød -  Farligt trykniveau

FLEKSIBEL HALS

Aftagelig, fleksibel samling gør det 
muligt at fastgøre riflede slanger 
på patientventilen; mindsker også 
momentet på ET-slangen

ANSIGTSMASKER

Oppustelige og ikke-oppustelige 
ansigtsmasker fås

RIFLEDE SLANGER

Til brug med sekundær iltforsyning; 
fås i 24" og 48" længde

OPPUSTELIG O2-POSE

Iltbeholder med lukket system leverer 
højere FDO2 og gør det muligt at se, om 
luftgennemstrømningen er korrekt

FILTRE

Et bakterie-/viralfilter beskytter effektivt 
sundhedspersonalet under udånding

PEEP-VENTILER

Justerbare PEEP-ventiler;
5-20 cm H2O

SAMMENKLAPPELIG/FORLÆNGBAR 
O2-OPSAMLINGSBEHOLDER

Fås kun til AF1000-serien

HÅNDREM

Bevar et positivt greb med en håndrem
*Fås kun på oppustelig posebeholder

CO2-INDIKATOR

Vælg mellem: STAT-Check II, MaxCap, 
eller FLOCAP til effektiv vurdering af  
CO2-udveksling

ILTBEHOLDER

PRAKTISKE KOMPONENTER

SIKKERHEDSKOMPONENTER

AirFlow-poser til voksne 
fås som standard med 
oppustelig maske. Poser 
i alle andre størrelser fås 
med ikke-oppustelige 
masker.

AirFlow til spædbørn, AF3100-serien

Vist med integreret trykmanometer, 
sikkerhedsventil, ikke-oppustelig maske 
og oppustelig O2-beholder


