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EASYCAP II - detektor CO2 dla dorosłych
 

Cena: 38,50 pln

Opis słownikowy

Producent Covidien

Opis produktu
 

Od wielu lat lekarze w szpitalach i oddziałach ratunkowych polegają na detektorach CO2 EasyCap II przy weryfikacji położenia rurek
intubacyjnych. Detektory CO2 pozwalają upewnić się o prawidłowości intubacji od samego początku i przez cały okres transportu
chorego.

Przyczyny, dla których EasyCap II jest liderem, są proste. EasyCap II, ze swym znajomym fioletowo-żółtym schematem kolorystycznym,
stał się już synonimem kolorymetrycznego wykrywania CO2. Detektory EasyCap II CO2 stanowią ekonomiczny i łatwy sposób oceny
zawartości CO2 w wydychanym powietrzu podczaswentylacji mechanicznej. Niezależnie, czy intubujesz pacjentów w dziale pomocy
doraźnej, oddziale intensywnej terapii, czy poza szpitalem, wybierz niezawodną technologię zaufanej marki.

Cechy i korzyści:
• Podłączane bezpośrednio do rurki intubacyjnej celem kontroli stężenia CO2 w wydychanym powietrzu przez czas do 2 godzin.
• Szybka odpowiedź na zmianę stężenia CO2 w wydychanym powietrzu poprzez zmianę barwy z fioletowej na żółtą.
• Dobrze widoczne okienko wskaźnikowe zapewnia stałą kontrolę wzrokową.
• Wspomaga ocenę skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Specyfikacja techniczna:
Nr ref. EASYCAPII
Zalecana masa ciała pacjenta >15kg
Objętość wewn. 25cm
Opór przepływu: 3,0 cm H2O ± 1,0 cm przy 60 l/min.
Masa detektora: < 20 g
Złącza pacjenta: 22 /15mm
Złącza obwodu: 15/13mm
Czas pracy: do 2 godzin

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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