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Najwyższej jakości rozwiązanie 
wykorzystywane na całym świecie

Znane od wielu lat resuscytatory BVM firmy Intersurgical są stosowane na 
całym świecie i stanowią niezbędny element sprzętu do resuscytacji.

Zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze, resuscytatory BVM Intersurgical są 
dostępne w wielu różnych rozmiarach: Dorośli (1,5 litra), Dorośli (1 litr), Dzieci 
(550 ml) oraz Niemowlęta (280 ml). Najwyższa jakość i trwała konstrukcja 
dają pewność i poczucie bezpieczeństwa we wszystkich przypadkach.

Dostępne jako kompletne produkty do jednorazowego użytku, resuscytatory 
BVM są gotowe do użycia w nagłych wypadkach i pozwalają uniknąć 
problemów z maskami samorozprężalnymi wielkokrotnego użytku, takich jak 
ryzyko przenoszenia zakażeń oraz możliwość zgubienia lub nieprawidłowego 
montażu elementów podczas przygotowania do ponownego użycia.

Resuscytatory BVM 
są przeznaczone do 
jednorazowego użytku 
i nie zawierają lateksu.
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Optymalne parametry użytkowe

Fakturowana powierzchnia worka ze 
zintegrowanym uchwytem umożliwia pewny chwyt 
w zastosowaniach przez jedną osobę. Doskonałe 
właściwości powrotu worka do pierwotnego stanu 
zapewniają gotowość do kolejnych wentylacji 
pacjenta, a przezroczysta maska zapewnia widok 
twarzy pacjenta oraz zaworów.

Resuscytatory BVM firmy Intersurgical są 
standardowo wyposażone w przewód tlenowy 
o długości trzech metrów odporny na załamania 
oraz łącznik 360° pomiędzy maską i zaworem 
umożliwiający trzymanie resuscytatora BVM w 
wygodnej pozycji.

Opakowanie produktu jest w pełni elastyczne 
i nie wymaga dużej ilości wolnego miejsca do 
przechowywania, a resuscytatory o pojemności 
1 litra, 550 ml i 280 ml są wyposażone w zawory 
nadmiarowe 40 cm H2O.

Przezroczysta maska twarzowa zapewnia 
doskonałą widoczność twarzy pacjenta oraz 
posiada w górnej części łatwy w użyciu zawór 
poprawiający szczelność. Standardowy 
łącznik 15F/22M umożliwia zamocowanie 
innych masek twarzowych, rurek 
intubacyjnych lub nadgłośniowych urządzeń 
do udrażniania dróg oddechowych.

Dodatkowe akcesoria

Dostępny jest również adapter zaworu 
PEEP, który umożliwia zamocowanie 
zaworu PEEP do resuscytatora BVM oraz 
manometr, który może być podłączony do 
sprzętu do resuscytacji.
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Worki samorozprężalne (resuscytatory BVM)

7152000

7154000 7150000

7153000 7151000

Kod Opis Rozmiar maski Ilość w opakowaniu

7152000 Resuscytator BVM, dorośli, worek 1,5 5 6

7153000 Resuscytator BVM, dorośli mały/dzieci, worek 1 l z zaworem nadmiarowym (40 cm H2O) 4 6

7151000 Resuscytator BVM, dzieci, worek 550 ml z zaworem nadmiarowym (40 cm H2O) 3 5

7154000 Resuscytator BVM, dzieci, worek 550 ml z zaworem nadmiarowym (40 cm H2O) 1 5

7150000 Resuscytator BVM, niemowlęta, worek 280 ml z zaworem nadmiarowym (40 cm H2O) 1 5

Akcesoria BVM

7161000 2205000 2226000 7162000

Kod Opis Ilość w opakowaniu

7161000 Adapter zaworu PEEP do resuscytatorów BVM 10

2205000 Zawór PEEP o stałej nastawie C-PEEP, 5 cm H2O, niebieski 5

2202000 Zawór PEEP o stałej nastawie C-PEEP, 2,5 cm H2O, czarny 5

2226000 Zawór PEEP z regulacją 2,5 – 20 cm H2O, 22M 5

7162000 Manometr 10

22M
30M

30F

22M
22M/15F

15M

Pomyśl zanim wydrukujesz
Oszczędzaj energię i papier.
Jeśli musisz wydrukować niniejszy 
dokument, wydrukuj go dwustronnie.

Dowiedz się więcej

https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40171172
https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164422
https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164328
http://www.intersurgical.com/products/anaesthesia/bvm-resuscitation-systems#enquiry

