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Link do produktu: https://www.twoja-apteczka.pl/ssak-nozny-vacup-hersill-p-2429.html

Ssak nożny Vacup - Hersill
Cena brutto

660,96 zł

Cena netto

612,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

2429

Producent

Boxmet

Opis produktu
Ssak nożny - specyfikacja produktu
Profesjonalny ssak nożny do stosowania przez zespoły ratownictwa medycznego, do pracy w warunkach poza szpitalnych.
Można go również wykorzystywać na oddziałach w szpitalu. Wyposażony w zestaw drenów oraz pojemnik na treść.
Ssak nożny można stosować do odsysania pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, do odsysania wydzielin oraz krwi, a
także dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych.
Powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.
Specyfikacja techniczna:
podciśnienie maksymalne - 82kPa,
wydajność - powyżej 28l/min., przy 2 uciśnięciach na sekundę (max. 72L/min.)
zbiornik na wydzielinę można używać wielokrotnie i sterylizować w autoklawie,
pojemność zbiornika na wydzieliny wynosi 650 ml,
zabezpieczenie przed przepełnieniem,
wbudowany filtr bakteryjny,
ciągły przepływ zasysania przy 40 uciskach na minutę,
cewnik długości 1,5m,
dwie końcówki ssące o średnicy wewnętrzne 5 mm orez 7 mm,
waga 850 g.
W komplecie znajduje się ssak nożny, pojemnik wielorazowego użytku o pojemności 650 ml, wbudowany filtr bakteryjny oraz
cewnik o długości 15 m z końcówkami 5 mm i 7mm.

Ssak nożny - kiedy jest potrzebny?
W sytuacji zachłyśnięcia się, ręczne usunięcie przeszkody w drogach oddechowych może być niemożliwe. Niezbędne jest
odessanie treści. Jeśli do zdarzenia dochodzi w warunkach pozaszpitalnych, ratunkiem dla chorego jest użycie ssaka
mechanicznego.

Z uwagi na łatwość użytkowania, szczególnie polecamy ssak nożny Vacup Hersill. Charakteryzuje się on bardzo dużą
efektywnością ucisku, dzięki czemu nie zachodzi ryzyko przemęczenia ratownika. Można nim skutecznie odsysać treść
blokującą drogi oddechowe (śluz, wymiociny, pokarm) oraz płyny zasłaniające pole widzenia w ranie (krew, ropa). Ssak
nożny Vacup Hersill jest bardzo łatwy w czyszczeniu, wydajny i wygodny w użytku.

Ssak nożny - dodatkowe informacje
Ssak nożny pozwala na odprowadzenie treści z jamy ustnej, nosa i gardła, a także z okolic rany, dlatego też może być
stosowany zarówno w warunkach polowych, przez ratowników medycznych, jak i pomocniczo na salach operacyjnych.
Doskonale sprawdzi się też w trakcie domowej lub hospicyjnej opieki nad chorym wymagającym sporadycznego odsysania
płynów.
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