Kontrolní manometry

/ Kontrolní manometry
Manometry pro měření tlaku v manžetě jsou nyní standardem v mnoha zdravotnických zařízeních. Stále více společností
zabývajících se anesteziologií a medicínou intenzivní péče po celém světě zahrnuje neustálou kontrolu tlaku v manžetách
do svých doporučení. Ventilátorová pneumonie (VAP) je nejčastější nozokomiální příčinou úmrtí na jednotce intenzivní péče
a má zásadní dopad na náklady nemocnice a délku hospitalizace. Nejběžnější příčinou VAP je mikroaspirace potenciálně
infekčních sekretů záhyby v manžetě tracheální trubice. Měření tlaku v manžetě také pomáhá snižovat tracheální ischemii
a výsledné komplikace. Dostupnost vhodného vybavení a přesné měření jsou základem úspěšné léčby.

/ Cuff Controller
Automatický měřicí přístroj

Vlastnosti

Přístroj Cuff Controller
je elektronické zařízení, které bylo
vyvinuto pro nepřetržitou kontrolu              
a monitorování tlaku v manžetě. Byla
prokázána jeho účinnost při udržování
tlaku v manžetě v doporučeném
rozmezí u pacientů na JIP.

Čelní panel

Zadní panel

−− Velký LCD displej
−− Intuitivní ovládání a nastavení tlaku v manžetě
−− Nastavitelný rozsah: 0 – 60 cmH20
−− Integrovaný alarm - netěsnost, přetlak

Univerzální svěrka pro upevnění
na 25 mm kolejničku

Doplňující
informace

−− Reference viz. strana 28

Objednací
informace

Cuff Controller / s akumulátorem, univerzální
svěrkou a  spojovací hadičkou (200 cm)

Spojovací hadička / na jedno použití,
materiál: PVC

obj.č.

bal.

délka

obj.č.

bal.

55-13-500

1

200 cm

54-05-113 10

samčí
Luer Lock

samičí
Luer Lock
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/ Kontrolní manometr
Analogový manometr

Universal

Monitor

Pocket

Vlastnosti

Háček na zavěšení
na zadní straně manometru

Luer konus
na pravé straně manometru

Výpustný ventil na korekci tlaku
na levé straně manometru,
ovládaný palcem
Odsávací ventilek
na spodní straně balonku

Objednací
informace

Kontrolní manometr / se spojovací hadičkou (100 cm)
Universal

Monitor

Pocket

bal.

obj.č. 54-07-000 obj.č. 54-05-000 obj.č. 54-04-000 1
Rozsah

0 – 120 cmH2O

0 – 120 cmH2O

0 – 120 cmH2O

Stupnice

Ø 68 mm

Ø 68 mm

Ø 50 mm

Doplňující
informace

−− Reference viz. strana 28

Příslušenství

Spojovací hadička /
na jedno použití, materiál: PVC

8

délka

obj.č.

100 cm

54-05-112 10

bal.

200 cm

54-05-113 10

samčí
Luer Lock

samičí
Luer Lock
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Sensitive

Pediatric

Vlastnosti

Háček na zavěšení
na horní straně manometru

Luer konus
na horní straně manometru
Výpustný ventil na korekci tlaku
na zadní straně manometru,
ovládaný ukazováčkem
Odsávací ventilek
na spodní straně balonku

Objednací
informace

Kontrolní manometr / se spojovací hadičkou (100 cm)
Sensitive

Pediatric

bal.

obj.č. 54-03-001

obj.č. 54-02-001

1

Rozsah

0 – 120 cmH2O

0 – 60 cmH2O

Stupnice

Ø 50 mm

Ø 50 mm
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