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Fresenius pompa do żywienia pozajelitowego Ambix Activ
2892193
 

Cena: 5 055,00 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Produkt niedostępny, w ofercie dostępny jest nowy model pompy Ambix Nova N044593.

Ambix Activ to pompa do żywienia pozajelitowego w domowych warunkach. Urządzenie może być stosowane zarówno u osób
dorosłych, jak i u dzieci, nie jest odpowiednie do użytku u noworodków. Pompa jest urządzeniem zaprojektowanym do użycia
długoterminowego oraz w nocy.

Przeznaczenie:
- urządzenie jest pompą przeznaczoną do żywienia pozajelitowego
- pompa jest używana do podawania pacjentom (tylko ludziom) określonej ilości produktów żywieniowych zgodnie z zaprogramowaną
prędkością przepływu
- do użytku wraz z jednorazowymi zestawami do przetoczeń żywienia pozajelitowego ze zgłoszonym do opatentowania zaciskiem activ
- pompa może być używana wyłącznie przez osoby zdolne do czytania instrukcji wyświetlanych na ekranie w tym personel medyczny,
pacjentów lub rodziny pacjentów
- urządzenie Ambix activ nie jest przeznaczone do wlewów insuliny i leków podtrzymujących życie w stanach krytycznych

Charakterystyka techniczna:
- prędkość podaży od 10 ml do 600 ml/godz.
- objętość podaży do 9999 ml
- dokładność podaży ± 5%
- żywienie przerywane: tak
- trzy programowalne tryby: ciągły, objętość/czas, rosnąco/malejący
- wymiary pompy: W/S/G 132 x 120 x 45 mm
- waga pompy: 550 g

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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- wymiary uchwytu: W/S/G 146 x 162 x 115 mm
- waga uchwytu: 500 g
- żywotność akumulatora do 40 godz. (przy prędkości 125 ml/godz.)

 

Razem z pompą polecamy akcesoria:
Zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu
Zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego
Plecak dla dorosłych lub dla dzieci
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