
The BAG II andningsballong för engångsbruk

Latexfri andningsballong för engångsbruk

www.laerdal.com  

Lika bra och bekväm som en andningsballong för flergångsbruk
- monterad och klar att användas direkt vid leverans

-  Till vuxenstorlek finns mask 4 eller 5
- Latexfri
- Svirvel
- 35 cm övertrycksventil i modeller för barn
- Transparent

The Bag II andningsballong för engångsbruk är speciellt lämplig där

- det är svårt att hålla optimala rengöringsrutnier
- risken för smitta är hög



Besök www.laerdal.com 
för mer information.

The BAG II egenskaper och fördelar
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Ballongen
•  Mjuk och följam PVC konstrukton
• Lätt att känna andningsmotstånd
• Transparent ballong
• Ergonomisk design 

Justerbar handrem
• Ger optimalt handgrepp

Förstärkt slang
•  Förhindrar veckning av slang

Slutet system för O2 
• Möjliggör 99-100%
    syrgastillförsel

Universell Star-Lumen oxygenslang
• Passar direkt på flödesmätare 
     adaptor behövs inte. 

Temperaturområde
• Fungerar väl i såväl kalla som 
     varma temperaturer
     -18 till +50oC

The Bag II finns för vuxna, barn och spädbarn Andningsballong för engångsbruk
• Minskar risken för smitta 
• Är komplett och alltid klar att användas

Mask
•  Genomskinlig kåpa med
mjuk och följsam kuff

35cm övertrycksventil 
på modeller för barn och spädbarn

The Bag II andningsballong
för engångsbruk

845011 The BAG II - vuxen, mask 5

845041 The BAG II - vuxen, mask 4
                
845021 The BAG II - barn, mask 3
  (35 cm H2O övertrycksventil)

845031 The BAG II - spädbarn, mask 01  
  (35 cm H2O övertrycksventil) 

Masker  
(Säljs i 20-pack)

845050 Engångsmask nr 3

845060 Engångsmask nr 4 

845070 Engångsmask nr 5
  

PEEP-ventil / Gaskollektor
(säljs i 10-pack)

845040 Engångs PEEP-ventil
  (med adapter)

845080 Gaskollektor

Beställningsinformation

Latexfri


