
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
Resuscytatory	  The	  BAG	   II	   łączą	  w	   sobie	  wszystkie	   zalety	  worków	  do	   resuscytacji	  wielokrotnego	  użycia	  	  
z	  wygodą	   jaką	  daje	   ich	   jednorazowość.	  Wszechstronność	  użycia,	  uniwersalność	   i	   posiadane	  parametry	  
techniczne	   sprawiają,	   że	   resuscytatory	   The	   BAG	   II	   mogą	   być	   wykorzystywane	   przez	   wszystkie	   służby	  
ratunkowe.	  

	  
Właściwości	  resuscytatorów	  BAG	  II:	  

Ø ergonomiczna,	  transparentna	  konstrukcja	  worków	  daje	  możliwość	  dobrego	  wyczucia	  naturalnego	  oporu	  płuc	  
Ø możliwość	  resuscytacji	  z	  użyciem	  tlenu	  dzięki	  rezerwuarom	  tlenowym	  	  
Ø 3	  metrowy	  przewód	  tlenowy	  o	  przekroju	  gwiazdkowym	  (nie	  zamyka	  przepływu	  przy	  zgięciu)	  
Ø jednorazowa	  maska	  z	  miękkim,	  powietrznym	  mankietem	  dla	  lepszej	  szczelności	  	  
Ø przezroczystość	  masek	  umożliwia	  obserwowanie	  koloru	  skóry	  pacjenta	  
Ø regulowany	  pasek-‐uchwyt	  ułatwiający	  trzymanie	  resuscytatora	  zmniejsza	  zmęczenie	  dłoni	  podczas	  wentylacji	  
Ø wersje	  dla	  dzieci	  i	  niemowląt	  wyposażone	  w	  zawór	  bezpieczeństwa	  35cm	  H2O	  
Ø jednorazowość	  użycia	  worka	  The	  BAG	  II	  pozwala	  zmniejszyć	  ryzyko	  zakażenia	  krzyżowego	  
Ø temperatury	  użytkowania	  pomiędzy	  -‐18°C	  a	  +	  50°C	  
Ø możliwość	  zamontowania	  zastawki	  PEEP	  
Ø niewielkie	  rozmiary	  po	  złożeniu	  
Ø doostępny	  w	  trzech	  wersjach:	  	  

Ø dla	  dorosłych	  
Ø dla	  dzieci	  	  
Ø dla	  niemowląt	  

	  
Zestaw	  The	  Bag	  II	  zawiera:	  

Ø worek	  
Ø maskę	  
Ø rezerwuar	  tlenu	  z	  3-‐metrowym	  przewodem	  tlenowym	  
Ø zawór	  bezpieczeństwa	  (tylko	  wersje	  dziecięce	  i	  niemowlęce)	  
Ø instrukcję	  obsługi	  	  

	  
Dostępne	  warianty	  resuscytatorów	  jednorazowych	  BAG	  II: 	  	  

	  
84	  50	  11	  Resuscytator	  The	  BAG	  II	  z	  maską	  nr	  5	  dla	  dorosłych	  
84	  50	  41	  Resuscytator	  The	  BAG	  II	  z	  maską	  nr	  4	  dla	  dorosłych	  
84	  50	  21	  Resuscytator	  The	  BAG	  II	  z	  gniazdem	  manometru	  zaworem	  bezpieczeństwa	  35cm	  H2O	  i	  maską	  nr	  3	  dla	  dzieci	  
84	  50	  31	  Resuscytator	  The	  BAG	  II	  z	  gniazdem	  manometru,	  zaworem	  bezpieczeństwa	  35cm	  H2O	  i	  maską	  nr	  1	  dla	  niemowląt	  
	  
84	  50	  40	  Zastawka	  PEEP	  jednorazowa	  z	  adapterem	  
84	  50	  80	  Zawór	  wydychanego	  powietrza	  
	  
	  

84	  50	  70	  Maska	  nr	  jednorazowa	  5	  
84	  50	  60	  Maska	  nr	  jednorazowa	  4	  
84	  50	  50	  Maska	  nr	  jednorazowa	  3	  
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