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PUNKT BESKRIVELSE MASKE PK

ST700 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat Ekstra Lille Nyfødt 10
ST701 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat Lille Nyfødt 10
ST702 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat Lille Baby 10
ST703 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat Spædbarn 10
ST704 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat Nyfødt Rund 10
ST705 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat Spædbarn Rund 10
ST707 SafeT T-Piece-Genoplivningsapparat — 10

GENOPLIVNING/VENTILATION

SafeT™ T-Piece-genoplivningsapparat er den sikre løsning til neonatal 
genoplivning og CPAP. Levering af en kontinuerlig gennemstrømning af ilt ved 
jævnt PIP- og PEEP-tryk gør det muligt for lægen mulighed for at levere den 
nødvendige ventilation under genoplivning. SafeT hjælper med at forebygge 
overtryk, som kan medføre barotraumer og pneumothorax på nyfødte.

• Gør det muligt for lægen at levere et jævnt PIP- og PEEP-tryk

• Et jævnt PIP- og PEEP-tryk øger sikkerheden ved ventilering 
af babyers skrøbelige lunger, især i en nødsituation

• Integreret trykmanometer giver en tydelig visualisering 
af ventilationstrykintervaller

• Aflastningsventil hjælper med at forebygge overtryk 
i lungerne

• I stand til at levere CPAP

• Omfatter en polstret ansigtsmaske, der slutter tæt under 
maskeventilation

• Regulator og manometer, der er lette at aflæse, gør 
opsætningen nem og hurtig

• Rød O2-universaltilslutning, der passer til alle, gør det 
muligt straks at se, om ilten er tilsluttet korrekt

Integreret trykmanometer med 
farvekoder til effektiv overvågning af 
ventilationstryk

Regulatoren til justering af 
indåndingstrykket gør det 
muligt for lægen at indstille PIP

Standard 
aflastningsventil 
designet til at 
mindske risikoen 
for overtryk

Flere 
maskestørrelser 
tilgængelige 
afhængigt af 
patientens og 
hospitalets 
behov

Justerbart 
kredsløb, der kan 
bruges op til en 
længde på 18"

Iltslange med røde 
universaltilslutnin-
ger, der passer til alle

En PEEP-drejeknap 
gør det muligt for 
lægen at indstille 
PEEP. Ventilationen 
leveres ved at tildække 
og afdække PEEP-
drejeknaphullet på 
skift med den ønskede 
respirationsfrekvens, så 
indånding og udånding 
kan ske
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