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Utformad med hög kvalitet och används globalt

Utformad för bästa funktion

Intersurgicals andningsballong är etablerad sedan många år och används i hela världen som ett
nödvändigt hjälpmedel inom akutsjukvård.

Andningsballongen är greppvänlig tack vare handtaget och
den mönstrade ytan. Det gör att ventilation kan utföras med en
hand. Andningsballongen är följsam efter patientens andning
och fyller upp sig snabbt. Hela produkten är genomskinlig så alla
komponenter är synliga under användning och förvaring.

Intersurgicals andningsballong är utformad för att vara lätt att använda och de finns i ett flertal
storlekar: Vuxen (1,5 liter), Vuxen (1 liter), Barn (550ml), spädbarn (280ml). Tack vare en robust
konstruktion och hög kvalitet kan produkterna användas för alla vanliga kliniska behov.
Produkten levereras med masken monterad, vilket innebär att den är redo att användas i en akut
situation. Detta förhindrar bekymmer som kan uppstå med en andningsballong för flergångsbruk
där delar riskerar att försvinna eller produkten kan monteras ihop felaktigt. Att använda produkter för
engångsbruk minskar också risken för smittspridning.

Alla andningsballonger från Intersurgical har i standardutförande
en tre meter lång knickfri syrgasslang. Den 360º roterbara
sviveln mellan maskenoch ventilen ger användaren flexibilitet att
arbeta i rätt position.

Övertrycksventil
Syrgasreservoar

Handtag
Möjliggör ventilation med
enhandsgrepp

Öppnas när trycket överskrider
40 cm H2O

Produkten är förpackad för att inte vara skrymmande och
underlättar därför lagerhållningen. Övertrycksventilen på 40cm
H2O finns på storlekarna 1 liter, 550ml, samt 280ml.

Den genomskinliga masken ger god visibilitet av patientens
ansikte. Kuffventilen är placerad ovanpå masken för att den
skall vara lätt att komma åt. Andningsballongerna har en
standard 15F/22M koppling som passar andra masker, ETtuber och larynxmasker.

Andningsmask med
uppblåsbar kuff
Ventilen för att
anpassa kufftrycket är
positionerad uppe på
masken vilket gör den
lätttillgänglig

Syrgasslang, 3m

Reservoar
Monterad på
andningsballongen
vid leverans

Följsam
Följer patientens
respiration och ger
bra känsla

Intersurgicals andningsballonger är
latexfria och avsedda för engångsbruk

Texturerad yta
Förbättrar greppet

Mjuk kuff med
anatomisk form

Transparent mask

För bekväm passform och
tät försegling

Genomskinlig, patientens
ansikte syns bra

Tillbehör
Adapter för att koppla till PEEP-motstånd finns som tillbehör
när behandlingen kräver det.
Använd den tillgängliga inline manometern om det är
nödvändigt att mäta trycket under pågående behandling.
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7154000

7150000

7152000

7153000

7151000

Artikelnummer

Beskrivning

Mask storlek

Förpackningsstorlek

7152000

Andningsballong 1,5 liter

5

6

7153000

Andningsballong, 1 liter, med övertryckssventil 40cm H2O, vuxen

4

6

7151000

Andningsballong, 550 ml, med övertrycksventil 40cm H2O, barn

3

5

7154000

Andningsballong, 550 ml, med övertrycksventil 40cm H2O, barn

1

5

7150000

Andningsballong, 280 ml ballong med övertrycksventil 40cm H2O, spädbarn

1

5

Tillbehör

7161000

7160000

2205000

2202000

Artikelnummer

Beskrivning

Förpackningsstorlek

7161000

Adapter för att koppla på PEEP-motstånd

10

7160000

Manometer (inline) till andningsballong och Mapelson C

20

2205000

C-PEEP, motstånd, blå, 5cm H2O

5

2202000

C-PEEP, motstånd, svart, 2.5cm H2O

5

Förfrågan

Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se
The manufacturer Intersurgical Ltd
is certified to ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003 and
ISO 14001:2004
spara på papper och miljö.
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