
MTTS  CPAP

Thông tin chung

FiO2:                                  21 - 100

Lưu lượng:                         1 - 20 L/minute

Thể tích:                             0.01 - 2.0 L

PEEP / CPAP:                    0 - 10 cm H2O

Màn hình hiển thị các thông số 

Cài đặt nhiệt độ 

Cài đặt nguồn làm ẩm 

Cài đặt lưu lượng Oxy / khí 

Điều chỉnh FiO2

Chỉ dẫn nguồn

Nhiệt độ cảm biến

Mức nguồn độ ẩm

Cảm biến kết nối

Màn hình hiển thị LCD với các thông 
tin chẩn đoán và khắc phục sự cố

Những đặc điểm khác

Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh

Đầu ra SSR

Các thanh nhiệt có điện áp thấp

Bình trộn khí có tuổi thọ cao

Mạch ống dẫn khí bằng nhựa silicon tái sử 
dụng

Điều khiển nhiệt độ PID với các đặc tính an 
toàn cao 

Yêu cầu 

Yêu cầu về nguồn điện:             
Nguồn AC: 220V AC 10%, 47 - 63 Hz         Tối đa 210 watt 

Yêu cầu về khí:
Máy trộn khí được tùy chọn         HOẶC 

Không khí:     0.1 - 90 psi (50 0.1 - 90 psi (50 +- 10 nominal)

Khí Oxy:        0.1 - 90 psi (50 0.1 - 90 psi (50 +- 10 nominal)

Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 13485: 2003; IEC601 - 1 / tương đương

Đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng.
Máy trợ thở CPAP dùng cho bệnh nhân sơ sinh

Kích thước

Chiều cao:  140 cm                                   

Chiều rộng: 43 cm                       

Trọng lượng

Trọng lượng sản phẩm: 15 kg                  

Trọng lượng đóng gói:   20 kg                   

Để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng, hãy liên hệ 
với chúng tôi theo:   

E-mail:  assistance@mtts-asia.com
Điện thoại:  +84 43766 6521
Website:  http://mtts-asia.com
Địa chỉ:  Số 26 Ngõ 41 An Dương Vương  
  Phú Thượng, Tây Hồ
  Hà Nội

Nhà phân phối: 

TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO BẠN
Giải pháp công nghệ phù hợp trong y tế

ISO 13485: 2003



Các đặc điểm quan trọng

- Hệ thống 100% tái sử dụng

- Chi phí hiệu quả

- Thân thiện với người dùng

- Dây dẫn khí vào bình tạo áp lực

- Có video và sách hướng dẫn sử dụng

- Dễ lắp đặt và bảo trì

Hệ thống máy CPAP bao gồm:
- Bình làm ẩm
- Dây cảm biến nhiệt
- Bình áp lực
- Bộ trộn khí
(Có thể dùng với bất kỳ áp lực khí nào)

Máy trợ thở CPAP dùng tại bệnh 
viện để điều trị cho trẻ sơ sinh và 
bệnh nhi mắc bệnh suy hô hấp 
cấp

Phụ kiện và vật tư tiêu hao

Chậu rửa

Viên tiệt trùng

Máy nén khí

Bộ lọc máy nén khí

Màng máy nén khí

Chai làm ẩm

Chai áp lực

Dây nhiệt

Ống dây silicon 

Gọng mũi đôi cannula – cỡ 0

Gọng mũi đôi cannula – cỡ 1

Gọng mũi đôi cannula – cỡ 2

Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt) 

Sản phẩm chính

Sản phẩm CPAP

Số đặt hàng sản phẩm

CP3-1010

CP3-1011

CP3-1020

CP3-1021

CP3-1022

CP3-1031

CP3-1032

CP3-1040

CP3-1050

CP3-1060

CP3-1061

CP3-1062

CP3-1071

Số đặt hàng sản phẩm

CP3-1000

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

Bảo hành

Tiêu chuẩn bảo hành :                                             1 năm

Theo chính sách của MTTS

Các chi tiết kỹ thuật:

- Khả năng lưu lượng khí lên đến 20 lít 

  (10 L/phút không khí, 10 L/phút khí Oxy)

- Đầu cắm 3 chân tiếp đất an toàn

- Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số 

  để việc kiểm soát nhiệt độ 

  được chính xác.


