
Точне управління 
тиском

АПАРАТ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НЕМОВЛЯТ

К-ТЬ

NF-100 Апарат NeoPIP™ для реанімації немовлят  1

NF-101  Кронштейн монтажний універсальний для апарата NeoPIP™ 1

Регульовані елементи керування Універсальний монтажний кронштейн 

Точна подача кисню Точний тиск

Великий манометр 

Витривалий і надійний Надійне з’єднання 

Універсальне з’єднання Подача кисню, яка захищає легені
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Безпечний і постійний піковий інспіраторний тиск 
(PIP – Peak Inspiratory Pressure) можна регулювати 
для кожного вдиху. 

Забезпечує послідовні контрольовані 
реанімаційні вдихи, запобігаючи надмірному 
розтягуванню легень. 

NeoPIP™ має металевий вхідний отвір для газу, до 
якого надійно приєднується стандартна киснева 
трубка.

Велика шкала, яку легко читати, сприяє швидкому 
налаштуванню та чітко показує поданий тиск під 
час використання.

Регульований клапан скидання максимального 
тиску та регулятор пікового інспіраторного тиску 
дозволяють швидко та безпечно встановити 
необхідні рівні.

Можна монтувати на горизонтальних  чи 
вертикальних вакуумних кронштейнах, штативах 
для внутрішньовенних інфузій, системах за 
стандартом DIN, або рейкових системах.

При використанні зі змішувачем кисню та 
витратоміром апарат NeoPIP™ подає точні 
концентрації кисню до 100 % та швидкість потоку 
до 15 л/хв.

Високоякісний, міцний алюмінієвий корпус із 
врізаною металевою фурнітурою в округлому 
дизайні.

Стандартний 15-мм F роз’єм забезпечує 
з’єднання приладу зі стандартними дихальними 
контурами для реанімації немовлят з T-подібним 
з’єднувачем, без використання адаптера.

Уповноважений представник в Україні ТОВ «Разове» 
04080, м.Київ, Межигірська 82А, офіс 402 
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Легкий і витривалий апарат NeoPIP™ для реанімації немовлят забезпечує 
ефективну контрольовану реанімацію та вентиляцію новонароджених та 
немовлят вагою до 10 кг.



ЛІНІЯ
КИСНЮ 
2,1 М

МАСКА РОЗМІР
МАСКИ

К-ТЬ

NF-156   Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Анатомічна 0 та 1 10

NF-156-NT Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Анатомічна 0 та 1 10

NF-157 Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Анатомічна 1 10

NF-157-0 Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Анатомічна 0 10

NF-157-1 Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Анатомічна 1 10

NF-155 Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Кругла 0 та 1 10

NF-155-NT Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Кругла 0 та 1 10

NF-158-0 Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Кругла 0 10

NF-158-1 Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем Кругла 1 10

NF-056   Комплект реанімаційний NeoForce для немовлят: контур дихальний 1,8 м з T-подібним з'єднувачем 
і адаптером для катетера

10

Дихальний контур для реанімації немовлят з T-подібним з’єднувачем 

Маски лицеві для реанімації немовлят 

Придатні для використання в пологових залах і відділеннях, відділеннях інтенсивної терапії 
новонароджених і при транспортуванні немовлят. Універсальний з’єднувач сумісний з усіма 
популярними реанімаційними апаратами без необхідності використання адаптера.

К-ТЬ

NF-150 Контур дихальний1,8 м з T-подібним з'єднувачем та регульованим клапаном ПТКВ для реанімації немовлят 20

Маски лицеві для реанімації немовлят 

МАСКА МАТЕРІАЛ РОЗМІР МАСКИ К-ТЬ

NF-170-10  Маска лицева Анатомічна ПВХ 0 10

NF-171-10  Маска лицева Анатомічна ПВХ 1 10

NF-160-10  Маска лицева Кругла  Силікон 0 10

NF-161-10  Маска лицева Кругла  Силікон 1 10

Сумісність 

Точний клапан ПТКВ Точна та надійна подача кисню 

Маленька конструкція кольорового 
T-подібного з’єднувача 

Контрольована оксигенація 

Комплекти з дихальними контурами

К-ТЬ

NF-055-10 З'єднувач Т-подібний реанімаційний для  немовлят з адаптером для катетера 10
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Простий у налаштуванні клапан ПТКВ 
регулюється за допомогою міцної обертової 
ручки, що зменшує коливання ПТКВ під час 
використання. 

Трубка низької піддатливості з дрібними 
гофрами забезпечує мінімальний опір потоку 
та точну подачу тиску.

Синій колір T-подібного з’єднувача робить 
дихальний контур легко видимим з боку 
дитячого ліжка, а скорочена довжина зменшує 
«мертвий простір» та полегшує його тримання 
в руці.

T-подібний з’єднувач безпосередньо 
з’єднується з маскою, ендотрахеальною 
трубкою або ларингеальною маскою на ваш 
вибір.

Розмістивши палець/великий палець над 
портом керування вдихом і видихом, можна 
забезпечити подачу кисню від 21 % до 100 % 
або вільний потік кисню.

Маски для реанімації є повністю одноразовими, що зменшує ризик перехресного інфікування та 
знижує пов’язані витрати на повторну обробку. Вони виконані з м’якого прозорого матеріалу для 
кращої візуалізації пацієнта та здатні забезпечити надійне ущільнення, яке гарантує ефективну 
вентиляцію під час реанімації.
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Реанімаційні дихальні контури з T-подібним з’єднувачем одноразового 
використання призначені для ручної вентиляції та реанімації 
новонароджених і немовлят.


