
CPR 2 beademingsballonnen

Onze hoogwaardige beademingsballonnen van Mercury medical zijn verkrijgbaar in 4 
maten en zijn uit te breiden middels aanverwante artikelen tot een complete ballon.  
Denk hierbij aan een overdrukventiel, manometer en PEEP klep met of zonder filter.  
Uniek is dat de pediatrische ballonnen standaard zijn uitgerust met een manometer. 
 

Nieuw en enig in zijn soort is de CPR-2+ Adult ballon met: 
- 1000ml volume; bewezen veiligste inhoud*. 
- Tidal volume markeringen voor een extra methode om 
de zorg voor patiënten te verfijnen.
- Een frequentie-indicator die de zorgvuldigheid van het 
aantal keer beademen verhoogt. 
 
De 1000ml ballon is onder andere ontwikkeld om 
speciaal aan de richtlijnen van de AHA (American Heart 
Association ) en ERC (European Resuscitation Council) te 
voldoen en is geschikt voor volwassenen en kinderen. 
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Wilt u meer informatie?  
Neem contact op met het Customer Service Team 
van MC Europe. Ze helpen u graag verder!

Roermondseweg 82, 6004 AT Weert

+31(0)495 452238
info@mc-europe.nl

www.mc-europe.nl

Opties om de CPR 2 ballon naar uw wensen samen te laten stellen. 

Manometer
Nauwkeurige manometer 
die geen vertraging kent 
en is duidelijk afleesbaar. 
Verkrijgbaar in 3 varianten.

Pop-Off klep
Pop-off-klep & override clip 
maakt gebruik voor de  
pediatrie mogelijk.  
Voorkomt accidentele over-
ventilatie. door de PIP on-
der 40 cm H˜O te houden. 

StatCO°® Detector  
Snelle, duurzame en kleur 
gecodeerde indicator voor 
de visualisatie van  
uitgeademde CO2. Het 
helpt u bij het verifiëren van 
de juiste intubatie. 

PEEP-klep met 
filter
De PEEP-klep met veer 
levert positieve  
eindexpiratoire druk.  Het 
filter beschermt tegen virale 
en bacteriële infectie.

Omni-Link / Flex-Link 
Omni-Link® (6” & 12”) and 
Flex-Link® (36”) zijn  
ontworpen als expansies-
langen voor meer flexibili-
teit en een groter bereik.

LiteSaver®  
Een kleurgecodeerde  
disposable manometer met 
geïntegreerde frequen-
tie-indicator dat iedere 6 
seconden knippert. Vermin-
dert ”stacking of breaths”.

PEEP-klep
De PEEP-klep met veer 
levert positieve  
eindexpiratoire druk. 

O2-reservoir / 
Aerosol Tubing
Bij re-inflatie zuigt het 
O2-reservoir met zuurstof 
verrijkte lucht in het  
reservoir.

Onze topconfiguraties per maat
Adult CPR-2+ (ADULT) Child Infant
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