Hans Rudolph, 7700 series V2mask, Flergångs
Helmask för Bilevelutrusning med AAV (antiasfyxiventil) och utan lufthål
Med storlekarna Large, Medium, Small, Extra Small, Petite
Produktegenskaper
• Med 5 storlekar för att passa de flesta patienter.
• Maskdelen har en ny tätningsfläns runt ansiktet och är i ett enda stycke, masken är tillverkad i ett klart mjukt
silikongummi.
• Anatomiskt utformad maskkudde med ett inbyggt hakstöd samt med ett räfflat stöd för en läckagefri och komfortabel passform.
• Antiasfyxiventil (AAV) för ökad patientsäkerhet - patienten kan andas rumsluft om luftflödet från enheten inte
fungerar. Ventilen öppnar vid masktryck mindre än 3cm H2O.
• Dubbel 360° svivelport med 22 mm i innerdiameter ger en förbättrad patientsäkerhet och rörelsefrihet och har
en genomskinlig gul färgkod.
• Maskhållaren har 4 remmar och är lätt att justera samt har låg vikt. Detta ger en ökad patient komfort och finns
i tre storlekar.
• Bekvämt “Quick-release” med låsclips för snabb och enkel montering & demontering av maskhållaren.
• Hög kvalitet på mask & maskhållare som är lätta och enkla att använda.
• Utvärderad för höggradig kall-kem desinfektion, ångautoklavering eller diskmaskin. Användning av tåliga material
i tillverkningen av V2mask™ gör att den har lång livslängd. Detta är en flerpatients, flergångsmask. Maskkudden och svivelporten kan som en enhet klara många ångsteriliseringar.

SPECIFIKATIONER

Material (se fig. A)

Ansiktsmask med förstärkande delar
Svivel port - masktillpassare, knärör, 22 mm port

Silikongummi, polykarbonat termoplast
Polykarbonat termoplast, genomskinlig gul

Svivelport - Antiasfyxiventil (AAV)
Membran

Polykarbonat genomskinlig termoplastisk
Silikongummi

Maskhållare

Polyuretanskum, nylon UBL och elastiskt material, svart

Maskhållarhake
Maskhållarspänne (4 st)

Nylon, svart
Polypropylen, svart

ALLMÄN INFORMATION
 Användningsområde: 7700 serie V2mask™ är en flergångs, multi-patient, vuxen oro-nasal Bilevel mask utan

en passiv, kontinuerlig utandningsventil inbyggd i masken. Den är avsedd för användning med vissa Bilevel maskiner
för behandling av obstruktiv sömnapné, och för användning med andra liknande ventilatorer som använder denna
utandningskonfiguration som omfattar patientens ventilation i patientkretsen istället för i masken och tillhandahålla
ett minimum av 3 cm H2O tryck som uppmäts vid masken .

 Indikationer för användning: V2mask™ är avsedda att användas på vuxna patienter (mer än 30 kg vikt) för
behandling av obstruktiv sömnapné eller andra indikationer som kräver Bilevel eller icke-invasiv andningsstöd vid
tryck högre än eller lika med 3,0 cm H2O vid masken i hemmet, sjukhus och andra kliniska situationer.



Användningsområde: V2mask™ är avsedd för användning i hemmet, sjukhus och andra kliniska inrättningar för personer som har tillräckliga instruktioner eller utbildning om användningen av masken, liksom den
enhet som masken är avsedd att anslutas till.

 Försiktighetsåtgärder:

A.) Denna produkt endast säljas av eller användas på order av en läkare.
B.) Vid låga tryck från Bilevel kan flödet genom patienten kretsen vara otillräcklig för att ta bort all
utandningsgas från slangen. En viss återinandning kan förekomma.
C.) Patienter med ansiktshår, speciellt skägg, kan uppleva maskläckage något som kan kräva att man måste raka
bort håret.

 Varning: Se: bruksanvisning, dokument nr 691271, som levereras med produkten.
 Kontraindikationer och komplikationer: Se: bruksanvisning, dokument nr 691271, som levereras med
produkten.

FYSISKA DATA
Maskens dimensioner

Maskens dödvolym (ml)

Mask storlek med dimensionerna - inches (mm)
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BESTÄLLNINGS INFORMATION - 7700 Series flergångs V2 Oro-Nasal Mask, ej ventilerat knärör men med AAV (antiasfyxiventil) och 22mm anslutning, innerdiameter (ID) för
Bilevelutrusning inklusive maskhållare

Mask, AAV, icke ventilerad 22 mm ID knärör med maskhållare
113500

7500 Large

113501

7500 Medium

113502

7500 Small

113503

7500 Extra Small

113504

7500 Petite
Mask, AAV, icke ventilerad 22 mm ID knärör med en mindre
maskhållare

113585

7500 Large

113586

7500 Medium

113587

7500 Small

113588

7500 Extra Small

113589

7500 Petite

Utbytbara delar
669180

Ansiktsmask Large

669181

Ansiktsmask Medium

669182

Ansiktsmask Small

669183

Ansiktsmask Extra Small

669184

Ansiktsmask Petite

201494

Maskhållare Large

201493

Maskhållare Medium

201492

Maskhållare Small

201528

Knärör med svivelport, AAV, icke ventilerad, 22 mm ID

201555

Huvudbands clips i paket om fyra

201521

AAV port monteringskitt

211022

Plugg för samplingsport/ 2-pack

Tillbehör
691143

Mask Sizing Gauge för V2 Oro-Nasal mask

669353/5

Metroseal, sond/katetertätning, engångs, 5 pack
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