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Mimo ogromnego postepu w 
Neonatologii w ciągu ostatniej 
dekady, niedotlenienie pozosta-
wało główną przyczyną śmierci 
noworodków na całym świecie.
Przyczyną był brak rozwiązania, 
które byłoby proste w obsłudze, 
skuteczne i dostępne za przy-
stepną cenę.

Wraz z pojawieniem sie Lullaby 
Resus Plus produkowanego 
przez GE Healthcare, świat neo-
natologii otrzymał skuteczne 
rozwiązanie tego problemu.

Sprawność kliniczna, której potrzebujesz

Zasilany gazem resuscytator Lullaby Resus Plus oferuje 
rozwiązanie, które pomaga w krytycznych sytuacjach. 
Lullaby Resus Plus zapewnia odpowiednie parametry dzięki 
takim funkcjom jak:

Mieszalnik tlen-powietrze, 21-100%,
Dokładne monitorowanie i kontrolowanie szczytowego 
ciśnienia wdechu (PIP),
Dopasowanie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego 
(PEEP),
Niezawodne zawory ciśnieniowe do kontroli nadmiernego 
PIP i ograniczenia PEEP,
Zgodne z zaleceniami sprzętowymi ILCOR.
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Intuicyjna i prosta obsługa

Pozwala na szybkie i łatwe ustawienie przepływu i stężenia 
tlenu, dzięki zintegrowanemu mieszalnikowi i miernikowi 
przepływu,

Przełącznik ON/OFF pozwalający na korzystanie z urządzenia tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne oraz na upewnienie się, że gaz nie jest 
używany, gdy urządzenie jest wyłączone,

Oparty na ikonach, zrozumiały opis, wsparty czytelnym poradnikiem,

Kompaktowy i lekki sprzęt o ergonomicznej rączce, która ułatwia 
podnoszenie i transportowanie wewnątrz szpitala,
Łatwy montaż do ogólnodostepnych promienników/stanowisk 
porodowych.

Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze!

Lullababy Resus Plus cechuje się wytrzymałą konstrukcją i wbudowany-
mi zaworami bezpieczeństwa , które redukują ryzyko zaszkodzenia 
pacjentom lub sprzętowi.

Zawór bezpieczeństwa systemu PIP, pomagający uniknąć przypadkowego 
wzorstu maksymalnego ciśnienia dostarczanego gazu.

Ograniczniki nadmiernego ciśnienia  dla O2 i powietrza w tylnym zaworze,
które pomagają  uniknąć uszkodzenia  urzadzenia  przy wysokim cisnieniu, 
przekraczającym zakres ciśnienia pracy urządzenia z popularnymi urzadzeniami na rynku.

do resuscytacji
Skuteczna pomoc w resuscytacji noworodka od GE Healthcare.

najlepszą opiekę.

Skuteczność
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Specyfikacja techniczna:

Temperatura pracy

<145 mm

<222 mm
Waga Ok. 5 Kg

2 40-80 psi (275-550 k a)
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Zakres 2

2 f  

f

2076375-001
2076376-001
2076377-001
2076378-001
2071532-001 
2071562-001
2071563-001
2071547-001
2070349-001
2069949-001
2071533-001
2071534-001 2

2071537-001
2071539-001
2071540-001
2071541-001
2071535-001
2071536-001
2071542-001
2071543-001
2071544-001
2071545-001
2074997-001
2070154-001
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