MEDUMAT EASY CPR
Najprostszy respirator dla ratownictwa

Respirator Medumat Easy CPR jest niezwykle prosty i bezpieczny w użytkowaniu. Posiada wbudowany przewodnik
głosowy, prowadzący przez kolejne etapy resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Urządzenie stanowi również doskonałe
narzędzie edukacyjne - wykorzystywane podczas szkoleń medycznych i KPP. Tryb CPR posiada funkcje metronomu,
który narzuca prawidłowe tempo prowadzenia ucisków klatki piersiowej. Resuscytacja w trybie CPR umożliwia
wyzwalanie oddechu u osoby poszkodowanej przez maskę lub rurkę w sposób manualny poprzez MEDUtrigger.
Respirator posiada ponadto możliwość prowadzenia inhalacji pacjenta w trybie DEMAND, który jest wyjątkowo
ekonomiczny, ponieważ umożliwia podawanie poszkodowanemu wysokiej dozy tlenu tylko wtedy, gdy pacjent
tego potrzebuje.

Cechy:
Maksymalny komfort wentylacji pacjenta
Tryb CPR:

Wygodne i proste użytkowanie

 Polecenia głosowe, prowadzą ratownika przez kolejne etapy

 Parametry wentylacji ustawiane na jednym pokrętle

resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z najnowszymi
wytycznymi (ERC, ILCOR)
 Funkcja metronomu, wspomaga akustycznie prowadzenie
ucisków klatki piersiowej
 Możliwość prowadzenia wentylacji w trybie manualnym
przez maskę lub rurkę przy użyciu MEDUtriggera

(częstotliwość oddechów skorelowana z objętością)
 Czytelne menu
 Respirator może być umieszczony w torbie, plecaku

lub systemie transportowym LIFE-BASE
 Najmniejszy i najlżejszy respirator

Tryb DEMAND:

Wysoki poziom bezpieczeństwa

 Ekonomiczne zużycie tlenu, dzięki funkcji inhalacji:

 Wbudowany przewodnik głosowy, bardzo prosty

poszkodowany otrzymuje wysoką dozę tlenu tylko podczas
wdechu
 Możliwość prowadzenia wentylacji zarówno przez maskę,
jak i przez rurkę poprzez zmianę ustawień maksymalnego
ciśnienia (20mbar / 45bar)
 Wentylacja PEEP może być zastosowana poprzez połączenie
z zastawką PEEP

w obsłudze (możliwość wyłączenia przewodnika
głosowego)
 Wizualne i akustyczne alarmy rozszerzone dodatkowo
o komunikaty głosowe
 Płyta ścienna i system transportowy przystosowane
do montażu respiratorów MEDUMAT spełniają
wymagania normy EN 1789 w zakresie wibracji
i odporności na wstrząsy

Szczególnie zalecany:
 przychodniom

 szkołom i uczelniom medycznym

 gabinetom lekarskim

 służbom ratowniczym (w zakresie KPP)

 klinikom „jednego dnia”

Przykładowe opakowania transportowe

Respirator Medumat Easy CPR
w plecaku MED PACK

Respirator Medumat Easy CPR w obudowie
transportowej LIFE BASE III

Torbo - plecak transportowy
na respiratory Medumat i akcesoria

Respirator z przewodnikiem głosowym, metronomem i synchronizacją podczas prowadzenia RKO
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