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Zestaw reanimacyjny
 

Cena: 3 190,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność na zamówienie

Opis produktu
 

Zestaw reanimacyjny

Zestaw reanimacyjny + ampularium (torba z wyposażeniem)
Wymiary torby: 330x470x310mm.
materiał: Cordura

Zestaw reanimacyjny został zaprojektowany tak, aby podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (poza ambulansem)
można było wykonać wszystkie procedury ratownicze:
1. Tlenoterapia bierna;
2. Tlenoterapia aktywna + odsysanie;
3. Intubacja i udrażnianie dróg oddechowych;
4. Ampulatorium/podawanie płynów, iniekcje;
5. Indywidualna ochrona ratowników;

Usztywniona i zabezpieczona torba ma pięć niezależnych przegród.
Z każdego dostępu można korzystać niezależnie, można również korzystać z wielu dostępów jednocześnie w dowolnej konfiguracji.
Zestaw zaprojektowano ergonomicznie, tak aby podczas akcji trzy osoby prowadzące resuscytację nie przeszkadzały sobie nawzajem
np:
•lekarz - inkubuje i prowadzi tlenoterapię;
•pielęgniarz - prowadzi farmakoterapie;
•ratownika - wykonuje uciski klatki piersiowej,

Wszystkie elementy zestawu są rozmieszczone w sposób widoczny i łatwo dostępny.
Wyjmowanie poszczególnych elementów zestawu nie wymaga przekładania innych więc po wyjęciu z kieszeni nie wymaga
jakichkolwiek dodatkowych działań – jest natychmiast gotowy do użycia.

Zestaw jest tak zaprojektowany aby można było prowadzić oddech zastępczy również podczas transportowania pacjenta do ambulansu
na noszach lub desce ortopedycznej.
Uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku lub na ramieniu.
Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania.
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Skład zestawu reanimacyjnego: 

Butla tlenowa stalowa 2l
Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową – wersja DIN
¾’ standard polski
Przewód tlenowy 10m.
Worek samorozprężalny silikonowy – umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu
2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m;
Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych i dla dzieci
Filtry antybakteryjne 5szt
Ssak ręczny Helbig

Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3
Rurki ustno gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów)
Kleszcze Magilla
Rurki intubacyjne (6,7,8,9) * opcjonalnie – rurka krtaniowa
Latarka diagnostyczna
Kompres gazowy 5 x 5 cm - 3 szt.

Ampularium - do samodzielnego wyposażenia. W ampularium naszyto białe taśmy do opisu leków.

Strzykawki jednorazowe (2,5,10,20 ml) po 2szt.
Igły jednorazowe (1.1, 0.8) po 5 szt.
wenflony (0.8, 1.0, 1.2, 1.4,) po 2szt.
przyrząd do przetaczania płynów
staza zaciskowa
Sól fizjologiczna 0,9% 250 ml - 2 szt.
plaster poiniekcyjny

Płyn do dezynfekcji AHD2000
Rękawiczki ambulatoryjne - 10 szt.
Nożyczki ratownicze
Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb
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Galeria
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