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NAZWA

RESUSCYTATOR RĘCZNY AIRFLOW™
NIE ZAWIERA LATEKSU | DO STOSOWANIA U JEDNEGO PACJENTA | PRODUKT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | 
OZNAKOWANIE CE 

Worek do resuscytacji/wentylacji AirFlow™ firmy Ventlab jest dostarczany z filtrem 
bakteryjnym/wirusowym, pojemnikiem tlenu i maską. Dostępny z firmowym manometrem 
ciśnieniowym Ventlab i kilkoma elementami umożliwiającymi zmontowanie resuscytatora 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb. 

• Worek do resuscytacji/wentylacji przeznaczony dla jednego 
pacjenta jest dostępny w pięciu rozmiarach/pojemnościach

• Wszystkie serie zawierają filtr bakteryjny/wirusowy, zbiornik tlenu 
i maskę

• Dostępne z wbudowanym manometrem ciśnieniowym lub bez 
manometru 

• Wbudowany manometr ciśnieniowy z oznakowaniem barwnym 
skutecznie wspomaga dostarczanie odpowiedniego ciśnienia 

(<20 cm H2O); pola w trzech kolorach alarmują o ryzykownym 
poziomie dostarczanego ciśnienia

• Dostarczanie właściwego ciśnienia pomaga ograniczyć insuflację 
żołądka, a tym samym zapobiega wymiotom i zapaleniu płuc 
w wyniku aspiracji treści żołądkowej

• Maska twarzowa proporcjonalnie dopasowana do wymiaru worka

• Wybierz elementy z asortymentu, aby zmontować worek do re
suscytacji, który będzie spełniał potrzeby konkretnego pacjenta

Uniwersalne czerwone złącze 
FitsAll przewodu O2 umożliwia 
szybką kontrolę właściwego 
podłączenia O2 

Wbudowany manometr 
ciśnieniowy wspomagający 
podawanie odpowiedniego 
ciśnienia

Filtr bakteryjny/wirusowy 
chroni lekarza przed skażeniami 
zawartymi w powietrzu 
wydychanym przez pacjenta

Złączka obrotowa portu pacjenta 
ułatwia przemieszczanie 
pacjenta przy zachowaniu 
prawidłowej resuscytacji

Dzięki sprężystości worka 
reakcja płuc pacjenta jest 
bardzo wyraźnie wyczuwalna

AirFlow dla dorosłych 
Seria AF1100

Pokazany z wbudowanym 
manometrem 
ciśnieniowym, 
pompowaną maską 
i pompowanym 
rezerwuarem O2

RESUSCYTACJA/WENTYLACJA

RESUSCYTATOR RĘCZNY

AIRFLOW STANDARD (BEZ MANOMETRU CIŚNIENIOWEGO)

ARTYKUŁ ROZMIAR OBJĘTOŚĆ OBJĘTOŚĆ 
SKOKOWA

MASA 
CIAŁA OPAK.

AF3140MB Dla niemowląt 300 mL 150–170 mL ≤10 kg 10
AF4140MB Dla dzieci 550 mL 330–340 mL ≤22 kg 10
AF2140MB Dla dzieci 1000 mL 600–620 mL ≤40 kg 10
AF5140MB Dla dorosłych 1500 mL 640–660 mL >40 kg 10
AF1140MB Dla dorosłych 1900 mL 950–960 mL >40 kg 10

ARTYKUŁ ROZMIAR OBJĘTOŚĆ OBJĘTOŚĆ 
SKOKOWA

MASA 
CIAŁA OPAK.

AF3040MB Dla niemowląt 300 mL 150–170 mL ≤10 kg 10
AF4040MB Dla dzieci 550 mL 330–340 mL ≤22 kg 10
AF2040MB Dla dzieci 1000 mL 600–620 mL ≤40 kg 10
AF5040MB Dla dorosłych 1500 mL 640–660 mL >40 kg 10
AF1040MB Dla dorosłych 1900 mL 950–960 mL >40 kg 10

AIRFLOW + WBUDOWANY MANOMETR CIŚNIENIOWY
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NAZWADOSTOSUJ SWÓJ WOREK DO RESUSCYTACJI/WENTYLACJI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

RESUSCYTATOR RĘCZNY AIRFLOW™
DOSTOSUJ SWÓJ WOREK DO RESUSCYTACJI/
WENTYLACJI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
Dokonaj wyboru spośród następujących elementów, aby 
stworzyć zindywidualizowany worek do resuscytacji/wentylacji, 
najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb:
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ZAWORY UPUSTOWE

40 cm/H2O i 25 cm/H2O 
Umożliwia lekarzowi zastosowanie 
odpowiedniego poziomu upustu tlenu

WBUDOWANY MANOMETR CIŚNIENIOWY

Innowacyjna tarcza Ventlab oznaczona kolorami 
przejrzyście pokazuje dostarczany poziom ciśnienia:

Zielony – Zamierzony poziom ciśnienia <20 cm H2O 
Żółty –  Potencjalnie niebezpieczny poziom ciśnienia
Czerwony – Niebezpieczny poziom ciśnienia

ELASTYCZNA SZYJKA

Wyjmowane elastyczne złącze umożliwia 
połączenie karbowanego przewodu 
z zaworem pacjenta i zmniejsza moment 
obrotowy rurki dotchawiczej

MASKI TWARZOWE

Pompowane i niepompowane 
maski twarzowe

KARBOWANY PRZEWÓD

Do stosowania przy wtórnym 
dostarczaniu tlenu; dostępny 
w długościach 24" i 48"

POMPOWANY WOREK DO O2

Rezerwuar tlenu z układem zamkniętym 
zapewnia wyższą frakcję dostarczanego 
O2 oraz wizualne wskazanie 
odpowiedniego przepływu powietrza

FILTRY

Filtr bakteryjny/wirusowy skutecznie 
chroni lekarza przed skażeniem przy 
wydechu

ZAWORY PEEP

Regulowane zawory PEEP;
5–20 cm H2O

SKŁADANY/ROZKŁADANY 
AKUMULATOR O2

Dostępny wyłącznie dla serii AF1000

PASEK NA DŁOŃ

Pasek na dłoń zapewnia chwytność
* Dostępny tylko na rezerwuarach worków 
pompowanych

WSKAŹNIK CO2

Wybrany spośród: STATCheck II, MaxCap  
lub FLOCAP do skutecznej oceny  
wymiany CO2

ZBIORNIK TLENU

UDOGODNIENIA

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

Worki AirFlow dla dorosłych 
dostarczane są standardowo 
z maską pompowaną. 
Wszystkie inne rozmiary 
worków są dostarczane 
z maskami niepompowanymi.

AirFlow Dla niemowląt, seria AF3100

Pokazany z wbudowanym manometrem 
ciśnieniowym, zaworem upustowym 
i pompowanym rezerwuarem O2


