
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З 
ПОЛІПШЕНИМ  АКТИВНИМ ЗВОЛОЖЕННЯМ

www.razove.com.ua



Використання респ�раторних зволожувач�в та 
дихальних контур�в з л�н�єю об�гр�ву для активного 
зволоження надає багато переваг, проте приводить 
також до проблем, як� пов’язан� з конденсац�єю вологи.

VentiMyst® вир�шує ц� проблеми, запоб�гаючи накопиченню 
конденсату в експ�раторному шлангу.

Переваги обмеженої конденсац�ї вологи  з VentiMyst ® 

-  Зниження ризику потрапляння �нфекц�ї до апарату ШВЛ та 
   до пац�єнта.
- М�н�м�зується необх�дн�сть в�дкриття, або роз'єднання 
  дихального контура для видалення надлишк�в конденсату,    
  це знижує ризик  виникнення вентилятор-асоц�йованої   
  пневмон�ї (ВАП).1
- Менший ризик п�двищеного опору до потоку газу з 
  причини накопичення р�дини в  експ�раторному шлангу 
  або ф�льтр�.2

Вентиляц�йний дихальний контур з пол�пшеним активним 
зволоженям VentiMyst® забезпечує абсолютне зволоження 

та усуває надм�рну конденсац�ю

ПОЛІПШЕНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ VENTIMYST®

Технолог�я управл�ння волог�стю VentiMyst®

Знижене накопичення конденсату в пор�внянн� з� стандартними гофрованими трубками з л�н�єю об�гр�ву.
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Із конденсатом в складках гофрованої трубки Жодного накопичення конденсату



Пол�пшене активне зволоження з обмеженою конденсац�єю3
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Зниження ризику для пац�єнта 
Знижений ризик випадкового 
потрапляння конденсату в дихальн� 
шляхи пац�єнта.4

Ефективне збереження температури
Запоб�гає зниженню температури газу 
та появ� холодних плям на поверхн�, 
м�н�м�зуючи конденсац�ю.

Кл�н�чна над�йн�сть
Немає потреби в�дкривати або 
роз’єднувати дихальний контур, 
що може призвести до втрати 
позитивного тиску в к�нц� видиху 
(PEEP) та пошкодженню леген�в.5

Камера  зволожувача з автоматичним 
наповненням та подв�йним клапаном 
Основний та додатковий клапани для 
регулювання потоку води в камеру та 
забезпечення захисту в�д переповнення.

Ефективне управл�ння волог�стю
Технолог�я VentiMyst® зменшує появу 
конденсату.

Низька п�ддатлив�сть труб
Забезпечує точну подачу об’єм�в газу 
та вентиляц�йного тиску пац�єнту.
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Пол�пшене активне зволоженя VentiMyst® забезпечує абсолютне 
зволоження та усуває надм�рну конденсац�ю.1



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ К-СТЬ

038-31-252
Контур дихальний VentiMyst 
дорослий з подв�йною л�н�єю 
об�гр�ву 1,6 м. Комплект 1.

З’єднувач Y-под�бний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експ�раторний 
VentiMyst, шланг гофрований 0,5 м, л�н�я тиску, з’єднувач 22 M/22 M, 15 мм F, кутовий 
з’єднувач 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням
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038-32-252
Контур дихальний VentiMyst 
пед�атричний з подв�йною 
л�н�єю об�гр�ву 1,6 м. 

З’єднувач Y-под�бний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експ�раторний 
VentiMyst, шланг гофрований 0,5 м, з’єднувач 22 M/22 M, 15 мм F, кутовий з’єднувач 22 
F/22 M,  л�н�я тиску, камера зволожувача з автоматичним наповненням
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ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ К-СТЬ

038-33-252

Контур дихальний 
неонатальний VentiMyst 1,6 м 
з подв�йною л�н�єю об�гр�ву.
Комплект 1.

З’єднувач Y-под�бний з портом для асп�рац�ї, подовжувач для �нкубатора 0,3 м, шланг 
гофрований експ�раторний VentiMyst, з’єднувач� T-под�бн� 8M/8F з портами, з’єднувач 
22M/22M, 15F, з’єднувач 8M/15M, трубка адаптера,  з’єднувач кутовий 22F/22M, 
з’єднувач� 9-11F/22M, 15F, з’єднувач� 10M, 8F/15M, 11F адаптер л�н�ї об�гр�ву 15F/22F, 
камера зволожувача з автоматичним наповненням, л�н�я тиску зн�мна, 
шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м
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038-33-253

Контур дихальний 
неонатальний VentiMyst 1,6 м 
з подв�йною л�н�єю об�гр�ву. 
Комплект 2.

З’єднувач Y-под�бний з портом для асп�рац�ї, подовжувач для �нкубатора 0,3 м, 
шланг гофрований експ�раторний VentiMyst, з’єднувач� T-под�бн� 8M/8F з портами, 
з’єднувач 22M/22M, 15F, з’єднувач 8M/15M, трубка адаптера,  з’єднувач кутовий 
22F/22M, з’єднувач� 9-11F/22M, 15F, з’єднувач� 10M, 8F/15M, 11F, адаптер л�н�ї 
об�гр�ву 15F/22F, л�н�я тиску зн�мна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 
0,6 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м
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038-33-255

Контур дихальний неонатальний 
VentiMyst 1,6 м з подв�йною л�н�єю 
об�гр�ву (для низькопотокової 
вентиляц�ї). Комплект 3.

З’єднувач Y-под�бний з портом для асп�рац�ї, подовжувач для �нкубатора 0,3 м, шланг 
гофрований експ�раторний VentiMyst, з’єднувач� T-под�бн� 8M/8F з портами, з’єднувач 
22M/22M, 15F, з’єднувач 8M/15M, трубка адаптера,  з’єднувач кутовий 22F/22M, 
з’єднувач� 9-11F/22M, 15F, з’єднувач� 10M, 8F/15M, 11F адаптер л�н�ї об�гр�ву 15F/22F, 
камера зволожувача з автоматичним наповненням, л�н�я тиску зн�мна, шланг 9-11F/9-
11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м
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038-33-252/S

Контур дихальний неонатальний 
VentiMyst 1,6 м з подв�йною л�н�єю 
об�гр�ву для апарат�в ШВЛ SLE. 
Комплект 1.

З’єднувач Y-под�бний з портом для асп�рац�ї та ф�ксованою л�н�єю тиску, подовжувач 
для �нкубатора 0,3 м, шланг гофрований експ�раторний VentiMyst, з’єднувач� T-под�бн� 
8M/8F з портами, обмежувач� потоку червоний та бурштиновий, з’єднувач 22M/22M, 
15F, з’єднувач� 15M-22M/15F, з’єднувач кутовий 22F/22M, камера зволожувача з 
автоматичним наповненням, з’єднувач� 9-11F/22M, 15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, 
шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15M,11F/22F 0,6 м
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038-33-253/S

Контур дихальний неонатальний 
VentiMyst 1,6 м з подв�йною л�н�єю 
об�гр�ву для апарат�в ШВЛ SLE. 
Комплект 2.

З’єднувач Y-под�бний з портом для асп�рац�ї та ф�ксованою л�н�єю тиску, подовжувач 
для �нкубатора 0,3 м, шланг гофрований експ�раторний VentiMyst, з’єднувач� T-под�бн� 
8M/8F з портами, обмежувач� потоку червоний та бурштиновий, з’єднувач 22M/22M, 
15F, з’єднувач� 15M-22M/15F, з’єднувач кутовий 22F/22M, з’єднувач� 9-11F/22M, 15F, 
шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15M,11F/22F 0,6 м, без камери 
зволожувача з автоматичним наповненням
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Артикули та асортимент продукц�ї
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