MicroVENT resuscitators van Meditech
De nieuwste generatie MicroVENT® resuscitators van
Meditech zijn momenteel de meest geavanceerde
betaalbare volume/tijdgestuurde resuscitators/ventilators
op de markt.
Belangrijkste kenmerken:

microvent Classic A/C Airmix

-

Licht in gewicht en compact in omvang

-

Pneumatische zuurstof toediening

-

Automatische (tijd/volumegestuurde) modus

-

Manuele modus om instellingen aan te passen

-

Respiratoire assistklep

-

Uitstekend zicht op patiënt en controls

-

Eenvoudige bediening door ergonomisch design

-

Alle bedieningselementen bevinden zich in de handgreep

De MicroVENT® resuscitators beschikken over een
overdrukventiel. Dit ventiel treedt in werking wanneer de
microVENT CPR standard

ademwegdruk de maximumwaarde overschrijden.

Resuscitator reanimatie kits
Met een resuscitator alleen bent u er nog niet. Wij bieden verschillende kits aan voor
reanimatiehulp met zuurstoftoediening. U kunt de kit ook zelf samenstellen. Wij helpen u graag.

Build-a-Kit (voor paramedici)

+
resuscitator

=

+
drukregelaar

tas en accessoires

Industrialkit

Special kits

In bedrijfsomgevingen
en voor volwassenen
alleen - automatische
preset, minimale training benodigd voor de
geautoriseerde bhv’er.

Voor uw speciale
wensen helpen
wij u graaag
met deskundig
advies.

reanimatiekit

Meditech microvent resuscitator
overdrukventiel
geeft geluidssignaal
bij overdruk

manuele of
automatische modus

volwassenen
en kinderen

incl.2 meter
O2 slang

Airmix of 100% O2

transparante
patiëntenklep
verbinding

Manuele bediening

Alle bedieningscontrols zijn geïntegreerd in het
handvat zodat de hulpverlener zijn blik op de
patiënt kan houden wanneer geschakeld moet
worden tussen manuele en automatische modus of
wanneer instellingen gewijzigd moeten worden.

Model: microVENT Classic Aimix A/C 670-0060-00

Kenmerken van de verschillende microVENT resuscitators:

Parameter

Classic Airmix
A/C 670-0060-00

Classic A/C
670-0010-00

European A/C
670-0215-00

Autom. flowratio L/min

43,2 tot 21,6

43,2 tot 21,6

21,5 tot 15,5

Tidal Volume in L

1,2 tot 0,3

1,2 tot 0,3

0,6 tot 0,2

I :E ratio

1:2

1:2

1:2

Frequentie/per min

12 tot 24

12 tot 24

12 tot 25

Zuurstofconcentratie

50% of 100%

100%

100%

Man. flowratio L/min

40

40

40

NB 1: Dit zijn allemaal advanced modellen met mogelijkheid tot patiënt geassisteerde 		
beademingen. Standaard modellen (ook leverbaar) hebben deze voorziening niet.
NB 2: Alle modellen zijn tijd/volume gestuurd, NIET drukgestuurd!

TAS
Lichtgewicht tas met vakverdeling
voor resuscitatie materialen zoals een
drukregelaar, beademingsmaskers,
gezichtsmaskers, zuurstoffles en
guedel tubes.
Al deze onderdelen zijn los te
bestellen. U kunt u zich door ons
laten advisieren. Afmeting: 28 cm in
diameter, 58 cm lang.

microvent CPR resuscitator
overdrukventiel
geeft geluidssignaal
bij overdruk

manuele of automatische
modus

incl.2 meter
O2 slang

volwassenen
en kinderen

Resuscitator voor CPR
10 ademhalingen per minuut 1
seconde lang bij een tidal volume

transparante
patiëntenklep
verbinding

Manuele bediening

van 600 ml bij volwasssenen en
150ml bij kinderen.

Model: microVENT CPR - 670-0483-00

TAS
Lichtgewicht tas met vakverdeling
voor resuscitatie materialen zoals
drukregelaar, beademingsmaskers,
gezichtsmaskers, zuurstoffles, ET buis
en guedel tubes. Al deze onderdelen
zijn los te bestellen. Afmeting: 28 cm
in diameter, 58 cm lang.

Drukregelaars/reduceerventielen
Drukmeteraflezer
Flow rate
keuzeknop

Pin index of bullnose
aansluiiting ziuurstoffles

O2 ventiel
Snelkoppelingen
Model: bull nose met 2 snelkoppelingen 677-0001-20

De Meditech messing drukregelaars/
reduceerventielen zijn betrouwbaar
en gemaakt van goede betaalbare
kwaliteit.
Maak uw keuze uit de pin index of
de bullnose zuurstofflesaansluiting
en uit 0, 1 of 2 snelkoppelingen.
De zuurstof toevoer
kan eenvoudig worden
ingesteld door aan
de flow rate knop te
draaien. Selecteer
0, 1/2, 1, 2, 3. 4, 6,
8, 10 of 15 liter per
minuut.

Microvent industrial
emergency resuscitatorkit
Deze resuscitatorkit voor bedrijven is bedoeld
voor noodgevallen wanneer de ademhaling
is gestopt of wanneer er medische zuurstof
moet worden toegediend.*) De pre-set in de
automatische modus heeft alleen een volwassen
modus en staat daardoor meteen goed ingesteld.
De product training is daarom minimaal. Manuele
bediening blijft mogelijk.
De inhoud van de tas (ook verkrijgbaar als
koffer) bestaat uit: een gezichtsmasker, een
zuurstofmasker, 2 guedel buizen,
een verbindingscatheter,
een pin index multiple
flow rate drukregelaar met
1 snelkoppeling en een
Engelstalige handleiding.
De zuurstoffles is niet inbegrepen.

Model: microvent industrial kit - 670-0309-01

*)  medische zuurstof toediening is een medische handeling en mag uitsluitend
    door geautoriseerde hulpverleners worden uitgevoerd.

Microvent special resuscitatorkoffer
Robuuste koffer met resuscitatie uitrusting, uitgebreid en toch compact, speciaal
voor plaatsen waar ruimte beperkt is. De koffer heeft de volgende inhoud:
Stevige schokbestendige koffer

Riemen voor bevestiging zuurstoffles

Reduceerventiel met
1 snelkoppeling

T-sleutel met draagriem

microvent advanced volw./kind
resuscitator met 2 m. zuurstofslang

Flow selector voor
zuurstoftherapie

gezichtmaskers (2x volw en 1 kind) en
een hoofdriem plus ring voor bevestiging
gezichtmaskers

BA reduceerventiel
adapter

2 zuurstofmaskers kind en volw.
set guedeltubes en een ET verbindingsstuk

extra 10 m. lange
zuurstofslang

Model: microvent kofferkit - 670-0472-00

Deze kits en onderdelen zijn maar een klein deel van onze collectie.
Heeft u speciale wensen, wij helpen u graag!
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