Beteg - Hűtő / Melegítő készülék

®

Blanketrol III
Hyper - Hypothermia
Conductiv hőmérséklet menedzsment




Gyárilag programozott hűtési/melegítési ciklus
Felhasználó által programozható hűtési/melegítési ciklus
SMART Mód

Technikai adatok: Blanketrol®III






















Méretek:
43,2cm x 43,2cm x 95,3cm
Súly:
55.3 kg
Vízhőmérséklet:
4° - 42°C
Beteghőmérséklet mérés:
30° - 40,0°C
Tápellátás:
240 VAC / 800 Watt
Flow Rate (a matraccal):
121 l/h
Biztonsági rendszer:
43.5°C, 44.5°C, 46°C
Hűtőközeg:
Non-CFC (R-134A)
Belső bypass:
előhűtés, előmelegítés
Kommunikáció:
USB 2.0
Áramlásindikátor:

Optikai és akusztikus alarmok: Hőmérséklet limit átlépés
(víz / beteg)
Hibás hőmérő
Alacsony vízszint
Kiegészítők:
# 800 Head wrap:
Teljes koponyahűtés
# 600 Body vest:
Hűtő – melegítő mellény
# 900 KoolKit :
Hűtő – melegítő készlet
# 196 felnőtt matrac:
61cm X 152,4cm
# 194 gyermek matrac:
55.8cm X 76.2cm

Anyaga:
habosított PU
# 401CSZ:
Nyelőcső hőmérő szonda
# 402CSZ
Nyelőcső hőmérő szonda csecsemő

A Blanketrol® III eredményesen használható minden olyan állapotban illetve beavatkozásoknál, ahol terápiás cél a beteg kontrolált
lehűtése és/vagy visszamelegítése valamint a testhőmérséklet megtartása. Hosszú műtéti beavatkozások esetén a kritikus testhőmérséklet
csökkenés megakadályozására különösen, ha a műtéti terület mérete miatt fokozott a párolgás és a hő leadás, valamint a környezet
hőmérséklete a lehűlés kockázatát jelenti. „Off Pump” műtéteknél a beteg testhőmérsékletének pontos beállítására. Reanimációt, agyi
érkatasztrófát, követően illetve minden olyan esetben ha a terápiás cél a tartós, egyenletes, moderált, kontrollált hypothermia létrehozása
és fenntartása. Kihűlt beteg biztonságos, kontrollált visszamelegítésére. Az előre programozható hőmérséklet grádiensek mind hűtési,
mind melegítési módban biztosítják betegénél, a megfelelően gyors, fokozatos, biztonságos testhőmérséklet szabályzást.
Teljes test hűtés:
A CSZ rendelkezik az aktív kontrollált teljes test hűtéséhez szükséges kiegészítőkkel mint a Fejnyak hűtő sapka, és a teljes felső test hűtésére szolgáló mellény melyek a Blanketrol® III-al
történő együttes alkalmazása igen hatásos módszer a teljes test hűtésére. Ez a hűtési eljárás
gyors, biztonságos és költséghatékony, mivel az egyszer használatos eszközök 30 napra
validáltak, és kiegészíthetők többször használatos zselés és PU matracokkal.
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A fenti termék orvostechnikai eszköz.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót.
A dokumentumban megadott információk változtatásának jogát fenntartjuk.
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