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NewLife-70
Analgesiutrustning för förlossningsavdelningen
NewLife-70 är en komplett analgesiutrustning speciellt framtagen för smärtlindring inom förlossningsvården. NewLife70 består av en mixer, en integrerad demandventil, ett NewLife slangset som ansluts mot de väggmonterade Lustgas och
Oxygenuttagen i salen. På NewLife-70 kan man optiskt avläsa att gas är ansluten via en gasindikator för respektive gas
som lyser grönt när gas är ansluten. Flushfunktion kan aktiveras av personal och utrustningen ger då 100% oxygen
intermittent alt. kontinuerligt. För att inte behöva låsa upp vårdpersonal vid flushknapp finns det även möjlighet att ställa
in 100% oxygen via inställningsvredet. Mamman får då ren oxygen vid varje inandning genom masken.
NewLife-70 ger gasblandning upp till 70% Lustgas (30% oxygen).
Av säkerhets, och miljömässiga skäl, ger NewLife-70 endast gas när patienten andas
in via andningsmasken (andningsmaskmask ingår ej, vanligtvis används dubbelmask vid
förlossning). Med denna säkerhetsfunktion släpps ingen brandunderhållande oxygen
eller hälsovådlig lustgas okontrollerat ut i rummet där patient och personal
vistas.
Systemuppkoppling
NewLife-70 ansluts till sjukhusets gasuttag för oxygen och lustgas. Inkoppling till
respektive gasuttag sker med medföljande kompletta NewLife-70 slangset.
Därefter ansluts patientslangset 458020 (ingår ej, offereras separat).
Patientslangset 458020 har inandningsslang med 22 mm F-anslutning och denna ansluts till NewLife-70.
Utandningsslangen har även den 22 mm F-anslutning och denna ansluts till Medicvent utsugsystem.
Slangsetet har mot dubbelmasken en Y-koppling med 15 mm M-anslutning.
Vår patientslang 458020 är utprovad ihop med NewLife-70, genom att använda detta slangset som är av engångstyp,
garanterar vi att NewLife-70 fungerar som avsett.
Funktionsbeskrivning
Operatören ställer in NewLife-70 för önskad lustgaskoncentration 0–70%.
Vid behov av smärtlindring, andas patienten in via sin andningsmask som denne håller i handen (patientstyrd analgesi).
Det undertryck som skapas vid patientens inandning genom andningsmasken öppnar NewLife-70´s demandventil.
Den förinställda gasblandningen bestående av en smärtlindrande mix av lustgas och oxygen administreras nu till
patienten (under hela inandningsfasen). Skulle någon gas försvinna utöses ett akustiskt larm, optiskt kan man på NewLife-70,
via gasindikatorer (som är gröna då gas är kopplad), avläsa vilken gas som försvunnit och därmed orsakat larmet.
Slangset 458020 (ingår ej offereras separat) 1-patient, expanderbart 300 cm
Systemuppkoppling (Medicvent slang & utsugskomponenter ingår ej)

Artikelnummer
458000
458010
458020

NewLife-70
Maskhållare
Slangset

Levereras med anslutningsslang för oxygen och lustgas.
Maskhållare som monteras på IVA skena med klove (ingår i 458000)
Slangset 22F-22F-15M passar bl.a. Medicvent dubbelmask (ingår ej)
Säljes i förpackning om 15stycken.

För ytterligare information, eller önskad provuppställning, kontakta vår marknadsavdelning på nedan tel.nr.

