
Ручні реанімаційні мішки 
одноразового використання

Ефективні. Надійні. Потужні.



Вентиляц�я

Капнограф�я

Концентрац�я доставленого кисню %

Шв. потоку кисню 2 л / хв 4 л / хв 6 л / хв 8 л / хв 15 л / хв

Доросл�  40% 56.5% 80% 98% 99.5%

Пед�атр�я 45% 70% 86% 98% 100%

Новонароджен�     67% 85% 91% 98% 100%

У П А К О В К А

www.razove.com.ua

Ергономічні реанімаційні мішки для ручної вентиляції одноразового використання, з високим 
рівнем подачі кисню та попередньо встановленими компонентами, знаходяться в упаковці, яку 
можна швидко відкрити та забезпечити ефективну допомогу навіть у найскладніших ситуаціях.

Клапани скидання тиску 60 або 40 см 
H2O запоб�гають надм�рному надход-
женню тиску до леген�в та м�н�м�зують 
�нсуфляц�ю шлунка.

Найвищ� концентрац�ї кисню в 
обсягах, рекомендованих Кер�вни-
цтвом з реан�мац�ї ERC 2015¹ та М�жна-
родними стандартами ².

Упаковка, яка швидко в�дкривається та попередньо встановлена маска м�н�м�зують 
час налаштування. Додатков� пристрої, так� як регульований клапан ПТКВ (РЕЕР) або 
манометр, встановлюються без в�длучення реан�мац�йного м�шка в�д пац�єнта, тому 

вентиляц�я може розпочатися негайно � тривати безперервно.

Сумку  можна пов�сити за ручку у 
легкодоступному м�сц�, займаючи 
м�н�мальний ц�нний прост�р для 
збер�гання.

В�дривна смужка гарантує, що вм�ст 
незабруднений.

П�сля використання забруднений 
м�шок та �нш� предмети можуть бути 
запакован� назад у сумку для безпеч-
ного перевезення та утил�зац�ї.

Рекомендац�ї ERC 2015 з реан�мац�ї¹ зазначають, що «Для п�дтвердження правильного розм�щення 
ендотрахеальної трубки має бути використана капнограф�я сигналу та мон�торинг швидкост� вентиляц�ї» 
(внутр�шньол�карняна СЛР), а також «застосовувати, коли проводиться �нтубац�я трахеї» (догосп�тальна СЛР). 
ERC рекомендує проводити капнограф�ю п�д час проведення СЛР для контролю якост� компрес�й грудної кл�тки, 
уникнення г�первентиляц�ї, виявлення в�дновлення спонтанного кровооб�гу (ROSC) та прогнозування.



Порт MDI Додатковий манометр Порт мон�торингу CO2 

Мала вага конструкц�ї 

М�цний поворотний роз'єм 
з додатковими портами

Клапан 
скидання тиску Киснева трубка довжиною 3м

Рем�нь для безпеки
та  контролю

Текстурований м�шок 
з� швидким в�дновленням

Легко надувний 
резервний м�шок

Прозора клапанна зб�рка 

Кольорова �ндикац�я клапана 
скидання тиску

Ун�версальн� з'єднання

Захоплення та контроль 

Ст�йка до заломлення киснева трубка 

З’єднувач з подв�йним шарн�ром  
з боку пац�єнта 

Додатковий рем�нь 

Текстурований кисневий резервуар 

ЗРУЧНІСТЬ

БЕЗПЕКА

Висока концентрац�я кисню при оптимальних дихальних об’ємах, �з можлив�стю встановити клапан скидання тиску 
блакитний 60 см H2O або жовтий 40 см H2O, який обмежує надм�рну вентиляц�ю, захищаючи пац�єнта в�д ушкоджень

Клапани низького опору та м�шок без 
ПВХ з� швидкою в�ддачею зменшують 
втому реан�матора, нав�ть при 
тривал�й вентиляц�ї.

Клапан скидання тиску розташова-
ний у центр� та ним можна управляти 
будь-якою рукою, а налаштування 
добре видно з обох бок�в � зверху.

Клапанна зб�рка обертається на 360˚ у 
двох в�сях, що забезпечує ефективну 
герметизац�ю маски та розташування 
м�шка, незалежно в�д кута п�дходу до 
пац�єнта.

Необмежена в�зуал�зац�я правильного 
функц�онування клапана дозволяє 
реан�матору перев�ряти розташування 
маски або дихальних пристроїв та 
спостер�гати за пац�єнтом.

Киснева трубка �з з�ркопод�бним 
просв�том п�дтримує пот�к газу, нав�ть 
при заломленн� або передавлюванн�. 
Трубка стац�онарно приєднана, щоб 
уникнути випадкового в�д’єднання.

Текстурована внутр�шня поверхня не 
злипається, що забезпечує повне 
надування та правильне функц�онуван-
ня кисневого резервуара.

Розташування близько до дихальних 
шлях�в пац�єнта гарантує точн�сть та 
над�йн�сть капнограми. Самогермети-
зуючий порт без заглушки виключає 
ризик витоку газу, коли не використо-
вується.

Кутовий порт MDI спрямовує л�ки до 
дихальних шлях�в пац�єнта, максим�зу-
ючи ефективн�сть та зменшуючи в�дхо-
ди.

Наявний в упаковц� або окремо, мано-
метр одноразового використання 
дозволяє зчитування поданих тиск�в 
для кожного дихального циклу.

Вс� з'єднання в�дпов�дають М�жнарод-
ному стандартну³⁴ , та дозволяють 
легко приєднати лицеву маску, ендо-
трахеальну трубку, ларингеальну 
маску та киснев� л�н�ї, уникаючи потен-
ц�йних затримок.

Текстурована поверхня та додатковий 
рем�нь забезпечують захоплення та 
контроль м�шка з обох стор�н, нав�ть у 
рукавичках та у вологих умовах.

Рем�нь, на реан�мац�йному м�шку для 
дорослих, полегшує використання 
м�шка одн�єю рукою та зв�льняє �ншу 
для застосування �нших дихальних 
пристроїв.
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КАТ.НОМЕР ОПИС + КЛАПАН
СКИД.ТИСКУ

 +  ПОРТИ + АКСЕСУАРИ РОЗМІР
МАСКИ

КІЛЬКІСТЬ

038-71-940 М�шок реан�мац�йний, дорослий 60cmH2O CO2 & MDI - 5 5

038-71-941 М�шок реан�мац�йний, дорослий 60cmH2O CO2 & MDI Манометр 5 5

038-71-942 М�шок реан�мац�йний, дорослий 60cmH2O CO2 & MDI Клапан PEEP 5 5

038-71-943 М�шок реан�мац�йний з ременем, дорослий - - - 5 5

038-71-944 М�шок реан�мац�йний без ременя, дорослий - - - 5 5

038-71-945 М�шок реан�мац�йний, дорослий 40cmH2O CO2 & MDI - 5 5

038-72-940 М�шок реан�мац�йний, пед�атричний 40cmH2O CO2 & MDI - 2  + 1 5

038-72-941 М�шок реан�мац�йний, пед�атричний 40cmH2O CO2 & MDI Манометр 2  + 1 5

038-72-942 М�шок реан�мац�йний, пед�атричний 40cmH2O CO2 & MDI Клапан PEEP 2  + 1 5

038-72-946 М�шок реан�мац�йний, пед�атричний 40cmH2O CO2 & MDI - 3 5

038-73-940 М�шок реан�мац�йний, неонатальний 40cmH2O CO2 & MDI - 1  + 0  5

038-73-941 М�шок реан�мац�йний, неонатальний 40cmH2O CO2 & MDI Манометр 1  + 0  5

038-73-942 М�шок реан�мац�йний, неонатальний 40cmH2O CO2 & MDI Клапан PEEP 1  + 0  5

038-71-966 Манометр реан�мац�йний одноразового використання 5

Flexicare UK
Flexicare Medical Limited
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2 BS EN ISO 10651-4:2009 Lung Ventilators. Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators.
3 ISO 5356-1 Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and Sockets 
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Посилання

Дорослий Пед�атричний Неонатальний
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