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ARTIKEL BESKRIVNING MASK PK

ST710 SafeT m/ Pop-Off X-Small för Nyfödda 10
ST711 SafeT m/ Pop-Off Small för Nyfödda 10
ST712 SafeT m/ Pop-Off Small för Spädbarn 10
ST713 SafeT m/ Pop-Off Spädbarn 10
ST714 SafeT m/ Pop-Off Nyfödd Rund 10
ST715 SafeT m/ Pop-Off Spädbarn Rund 10
ST717 SafeT m/ Pop-Off Ingen Mask 10

SafeT™ T-Piece andningsblåsa är den säkra lösningen för återupplivning och CPAP på 
nyfödda. Ger ett kontinuerligt syrgasflöde medan den erbjuder konsekvent PIP- och 
PEEP-tryck. Detta gör att läkarna kan tillhandahålla nödvändigt ventilationsstöd under 
återupplivning. SafeT hjälper till att förhindra övertryck som kan leda till barotrauma 
och pneumotorax hos nyfödda.

• Gör det möjligt för läkare att leverera konstant PIP- 
och PEEP-tryck

• Konstant PIP- och PEEP-tryck ger större säkerhet vid 
ventilation av bebisars ömtåliga lungor, särskilt i en 
nödsituation

• Integrerad tryckmanometer ger tydlig visualisering över 
ventilationstrycksintervall

• Tryckutjämningsventil hjälper till att förhindra övertryck 
i lungorna

• Kan tillhandahålla CPAP

• Inkluderar en ansiktsmask med luftkudde för korrekt 
täthet under maskventilering

• Lättavläst kontroll och manometer gör inställningen 
enkel och snabb

• Universella röda Fits-All O2-kopplingar möjliggör 
omedelbar visualisering över passande syrgaskoppling
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Kontroll för inandningstryck 
gör det möjligt för läkaren att 
ställa in PIP

Integrerad färgkodad 
tryckmanometer för effektiv 
övervakning av ventilationstryck

Använd valfri ansluten 
propp på kontrollen för 
inandningstryck när tryck 
större än 40 cm H2O behövs

Varierade maskstorlekar 
finns tillgängliga för att 
möta patientens och 
sjukhusets behov

Utvidgbar krets som 
expanderar upp till 
18" i längd

Syrgasslangar 
med röd Fits-All 
universalkoppling

PEEP-ratten möjliggör för läkare att 
ställa in PEEP; ventilation tillhandahålls 
genom att ockludera PEEP-rattens hål 
intermittent för önskad andningstakt 
för att möjliggöra in- och utandning

         800-433-2797         www.Sun-Med.com
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