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BELUGA

Bộ hồi sức sơ sinh chữ T-Beluga dễ dàng sử dụng trong
những trường hợp khẩn cấp, NICU và di chuyển bệnh nhân

I. Tổng quan

II. Màn hình hiển thị các thông số

- Thiết bị nhỏ gọn và di động
- Pin tích hợp trong máy duy trì tối đa 4 tiếng với điều kiện sạc đầy
- Máy nén khí tích hợp
- Theo dõi oxy
- Màn hình cảm ứng kích thước 5 inch, dễ sử dụng
- PIP và PEEP được điều chỉnh ổn định chính xác
- Không phụ thuộc máy nén khí bên ngoài
- Sử dụng cho bệnh nhân nhi <10kg

- Áp lực cài đặt; áp lực thực tế
- Nồng độ FiO2 cài đặt; nồng độ FiO2 thực tế
- Nhịp thở cài đặt
- Mức pin
- Biểu đồ nhịp thở

Máy trợ thở hồi sức sơ sinh Beluga
Bộ hồi sức sơ sinh bóp bóng
Biểu đồ so sánh áp lực đường thở đỉnh và áp lực dương cuối kỳ thở ra giữa máy trợ thở hồi sức sơ sinh Beluga và bộ hồi sức bóp bóng

Kích thước và Trọng lượng
Kích thước tổng
Kích thước vận chuyển đóng hộp
Trọng lượng thực
Trọng lượng vận chuyển

Thông tin đặt hàng và dịch vụ
20 cm x 22 cm x 20 cm
30 cm x 30 cm x 40 cm
2.5 kg
4.0 kg

Thống số kỹ thuật hoạt động
Đặc điểm về nguồn
Độ chính xác của áp lực
Áp lực đường thở đỉnh
Áp lực dương cuối kỳ thở ra
Nồng độ ô xy điều chỉnh
Máy nén khi tích hợp
Pin

100 -240V AC, 47/63 Hz
+/- 1 cm H2O
5 - 45 cm H2O
1 - 20 cm H2O
21- 100%
Quạt thổi
Li-ion, 11.1V- 6 pin-6000mAh

Thống số về môi trường
Nhiệt độ môi trường
Độ ẩm
Vận chuyển và lưu kho
Độ ẩm

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
THIẾT BỊ CHÍNH
MÁY TRỢ THỞ HỒI SỨC SƠ SINH
PHỤ TÙNG
Dây Silicon dùng nhiều lần
Van Peep và đầu chữ T dùng một lần
Mặt nạ silicon size S (42mm)
Mặt nạ silicon size M (50mm)
Mặt nạ silicon size L (60mm)
Dây kết nồi Oxy
Túi đựng Beluga
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BẢO HÀNH
Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm theo chính sách của MTTS

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
18ºC - 35ºC
0% - 90% RH
0ºC - 50ºC
0% - 90% RH

Thông tin chi tiết và cách đặt hàng, xem tại:
info@mtts-asia.com
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