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ART. BESKRIVELSE MASKE PK

ST700 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat Ekstra liten Nyfødt 10
ST701 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat Liten Nyfødt 10
ST702 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat Liten Spedbarn 10
ST703 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat Spedbarn 10
ST704 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat Nyfødt Rund 10
ST705 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat Spedbarn Rund 10
ST707 SafeT T-Piece Gjenopplivningsapparat — 10

GJENOPPLIVNING/VENTILERING

SafeT™ T-Piece gjenopplivningsapparat er den sikre løsningen for gjenopplivning 
av nyfødte og CPAP. Ved å levere kontinuerlig oksygenstrøm samtidig med 
konsistente PIP- og PEEP-trykk lar den klinikere gi nødvendig ventilasjonsstøtte 
ved gjenopplivning. SafeT hjelper med å forhindre overtrykk som kan føre til 
barotraumer og pneumothorax.

• Lar klinikeren gi konsistente PIP- og PEEP-trykk

• Konsistent PIP og PEEP sørger for bedre sikkerhet ved 
ventilering av babyenes følsomme lunger, spesielt i en 
nødssituasjon

• Det integrerte trykkmanometeret gir tydelig visualisering av 
grenseverdiene for ventilasjonstrykket

• Trykkbegrensningsventilen hjelper med å forhindre 
overtrykk i lungene

• Kan gi CPAP

• Inkluderer en ansiktsmaske med pute for å gi tilstrekkelig 
forsegling under ventilering med maske

• Lettlest kontroll og manometer gjør oppsettet raskt og 
enkelt

• Universell rød O2-tilkobling som passer til alle muliggjør 
umiddelbar visualisering av riktig oksygentilkobling

Integrert, fargekodet trykkmanometer 
for effektiv overvåkning av 
ventilasjonstrykk

Kontrollen for 
inspirasjonstrykk lar 
klinikeren stille PIP

Standard 
trykkbegrensnings ventil 
utformet for å redusere 
risikoen for overtrykk

Et utvalg av 
maskestørrelser 
for å fylle 
pasientens og 
sykehusets 
behov

Utvidbar krets som 
kan gi en lengde på 
inntil 18 tommer 
(45,7 cm)

Oksygenslange med 
rød universalkobling 
som passer til alle

PEEP-knappen lar 
klinikeren stille PEEP: 
ventilering forsynes 
ved å okkludere 
PEEP-knapphullet 
med jevne mellomrom 
med den ønskede 
respirasjonsfrekvensen 
og muliggjør dermed 
inn- og utpust
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