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Maximálnì pohodlná terapie

Re�im  KPR:

- Hlasové pokyny pro kardiopulmonální recuscitaci dle

platných guidelines (ERC, ILCOR)

- Funkce metronomu pro asistenci pøi stlaèování hrudníku

- Funkce MEDUtrigger pro provádìní vdechù do pacienta

skrze dýchací masku

Re�im Demand flow:

Inteligentní inhalace kyslíku pøes dýchací masku, která
šetøí spotøebu kyslíku: pacient bìhem vdechù dostává
po�adované mno�ství kyslíku

Vhodný pro ventilaci s maskou nebo pomocí intubace;
snadná zmìna dechového tlaku jedním tlaèítkem

(20 mbar / 45 mbar)

Po pøipojení PEEP ventilu je mo�ná i PEEP ventilace

MEDUMAT Easy CPR je maximálnì bezpeèný ventilátor s jednoduchou obsluhou. Pøístroj hlasovými pokyny

navádí obsluhu bìhem urgentní ventilace a provádìní KPR. KPR re�im nabízí funkci metronomu, která udává

správný rytmus pøi provádìní KPR. Dále tento re�im nabízí tzv. MEDUtrigger, pomocí kterého manuálnì

provádíte skrze dýchací masku vdechy do pacienta. Re�im Demand-flow pro ihnalaci kyslíku dodává pacietnovi

po�adované mno�ství kyslíku v závislosti na jeho nádechu.

Ventilátor s hlasovými pokyny optimalizovaný pro kardiopulmonální resuscitaci
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Výhody MEDUMAT Easy CPR

Vysoký stupeò bezpeèí

Parametry øízené ventilace (IPPV) se nastavují otoèným
regulátorem (èasovì-øízená a objemovì-konstantní)

Manuální triggering vdechù pøímo na dýchací masce

Lze zabudovat na nosné jednotky LIFE-BASE nebo do
záchranáøských batohù spoleènosti Weinmann

Nejmenší a nejlehèí ventilátor ve své tøídì

Bezpeèné pou�ití s hlasovými pokyny (dostupné v
rùzných jazycích) a jednoduchá obsluha

Vizuální a akustické alarmy doplnìné hlasovými pokyny

MEDUMAT Easy CPR, dr�ák na stìnu a nosné jednotky
jsou ve shodì s EN 1789 (odolné proti vibracím a
nárazùm)

MEDUMAT Easy CPR
e m e r g e n c y

MEDUMAT Easy CPR

a dýchací maska

s MEDUtrigger, WM 28140

MEDUMAT Easy CPR (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, NO, SV, DA, FI, IS) WM 28140

MEDUMAT Easy CPR (DE, EN, RU, PL, CS, ZH, JA,AR, FA, TR, TH, ID) WM 28160

Implementované jazyky a katalogové kódy



Tøída produktu dle
93/42/EEC:

Ochrana proti vodì:

Splòuje normy:

Rozmìry:

Hmotnost:

Napájení:
- Li baterie (pøístup
z zvìjší strany pøístroje)

Nastavení:

IIb

IPX4

EN 794-3, EN 60601-1, EN 1789

100 x 145 x 90 mm

cca 0,6 kg

3,6 V; 5,2 Ah, pøedpokládaná
�ivotnost > 2 roky

- deaktivace hlasových pokynù
- deaktivace metronomu KPR
- dvì verze pøístroje s rùznou
jazykovou výbavou (12 jazykù)

Teplota
- provozní:
- skladovací:

Provozní plyn:

Provozní tlak:

-18°C a� +60°C
-40°C a� +70°C

medicinální kyslík

2,7 a� 6 barù*

IPPV ventilace
- Dechová frekvence:

- Dechový objem:

- Korelace dechového
objemu k dechové
frekvenci:

- Max. dechový tlak:

- Proces dvou vdechù:

Demand Flow re�im:
- Trigger - spuštìní:
- Maximální prùtok:
- Trigger - uzavøení:

Vizuální alarm s
hlasovými pokyny a
signál alarmu v pøípadì:

pozvolnì nastavitelná,
od 10 do 30 min

od 0,1 do 1,1 l

20 nebo 45 mbar*

pøi dosa�ení max. dechového
tlaku (tj. pøi kompresi hrudníku)

< 1 mbar*
> 40 l/min

3 mbar

- stenózy
- rozpojení / apnoe
- poklesu napájecího tlaku
(< 2,7 bar)

- vybité baterie / poruše pøístroje
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pozvolnì nastavitelný,

* 1 mbar = 1 hPa

MEDUMAT Easy CPR

Vybrané pøíslušenství

Dýchací hadice s pacientským

ventilem, znovupou�itelná WM 22520

PEEP ventil WM 3215

Dýchací maska s nafukovacím

límcem ze silikonu

WM 5074

WM 5082

WM 5086

Znovupou�itelný ochranný obal WM 8297

Dýchací hadice s pacientským

ventilem, jednorázová WM 28110

- Velikost 5, pro dospìlé

- Velikost 3, pro dìti a adolescenty

- Velikost 1, pro novorozence

pro dýchací hadici a kabel k MEDUtrigger

Naší kompletní nabídu prostøedkù pro urgentní medicínu
naleznete na nebowww.mediprax.cz www.weinmann.de
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MEDUMAT Easy je dostupný v rùzných transportních systémech, napø:

LIFE-BASE III
s MEDUMAT Easy CPR
WM 9155

LIFE-BASE III
s MEDUMAT Easy CPR, MODUL Oxygen
a 3-cestný rozvadìè
WM 8000

RESCUE PACK I
s MEDUMAT Easy CPR
WM 9071

Technické údaje MEDUMAT Easy CPR

f (min )   30    16    11    10     10

V (ml)    100  300  600  900  1100
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