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McCulloch Medical Aspirátor / Resuscitátor:

Revoluční CD* (Constant Delivery) resuscitátory dodávají do plic konstantní objem
vzduchu. Jsou ideální pro použití jak při zástavě dýchání, tak u novorozených zvířat,
neschopných samostatně dýchat.
Speciální masky umožňují
–

resuscitační anestézii

–

aerosolovou terapii

–

doplnění kyslíku

–

odsávání hlenů



Pohyb lineární pumpy zajišťuje efektivní opakovatelnou dodávku kyslíku.



Obsluha bez velké námahy.



Konzistentní dodávka objemu vzduchu.



Jednoduché použití – návod vytištěn na pumpě.



Kompaktní a lehký.
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Stimulace dýchání po 5 až10 pohybech pumou.



Kompatibilní s maskou a endotracheální hadičkou.



Dvoucestný ventil zajišťuje, že pumpa neklade při dýchání velký odpor.



Eliminuje zdravotní riziko uživatele způsobené dýcháním z plic do plic.



Úspěšně používán veterináři a chovateli na celém světě.

Testováno
V roce 1994 poprvé na Massey University, Nový Zéland, McCulloch CD resuscitátory jsou
nyní používány na 20 univerzitách na celém světě.
Účinnost
Pohyb pumpy zajišťuje stálou dodávku vzduchu. Dvoucestný ventil s malým odporem
zajišťuje pohodlnou dodávku vzduchu a dýchání.
Trvanlivost
Vyrobeno z pevného a vůči UV odolného plastu. Resuscitároty jsou lehké a odolné vůči
teplotám mezi ‐40°C a +60°C. Čištění studeným roztokem dezinfekce (20:1), vytřepte vodu a
důkladně vysušte před uskladnění nebo dalším použitím.
Výrobek získal tato ocenění:


1995 Prototyp roku, National Fieldays Nový Zéland



1996 Novinka roku, National Fieldays Nový Zéland



1996 Nejlepší novinka, Royal Welsh Show, Velká Británie



1996 Ocenění za inovaci, Eurotier Německo



1997 Nejlepší novinka Balmoral, Irsko



1997 Nejlepší výrobek Balmoral, Irsko



1997 Technická inovace Royal Highland Show Edinburgh, Skotsko



1997 První cena pro novinku v péči o koně Equitana Louisville Kentucky, USA
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Návod k použití:

K obsluze McMulloch Aspirátoru/Resuscitátoru je potřeba jedna
osoba, která pumpuje/vysává pomocí zařízení vzduch. Funkčnost
zařízení je dána ventily umístěnými na jeho koncích. Na širším
konci zařízení jsou dva jednosměrné ventily pro indukční aspiraci.
Na úzkém konci je jeden dvoucestný ventil pro resuscitaci.
Aspirace (odsátí plodových vod, hlenu)
1.

Nasaďte aspirační masku se žlutým nástavcem na širší
konec pumpy a nasaďte na mulec telete. Dva jedno‐
směrné ventily nasávají vzduch do přístroje včetně
plodových vod či hlenu. Vytvořené vakuum odstraňuje
hlen a tekutinu z plic, které blokují dýchací cesty zvířete.

2.

Zakloňte hlavu telete k otevření dýchacích cest.

3.

Zapumpujte 4‐5x pro vysátí plodových vod z dýchacích
cest.

4.

Sundejte aspirační masku a pokračujte podle návodu
umělého dýchání / resuscitaci.

Resuscitace (provedení umělého dýchání)

1.

Nasaďte resuscitační masku na malý konec pumpy a
nasaďte na mulec telete. Jednosměrný ventil bude
natahovat vzduch do pumpy a prostřednictvím
dvoucestného ventilu vhánět do dýchacích cest čistý
vzduch a zároveň z plic odvádět oxid uhličitý. Resu‐
scitátor by měl být použit v intervalu 5‐10 sekund, ne
rychleji!!!

2.

Dýchání by mělo být stimulováno cca po 5‐10
zapumpováních.

3.

Pokud tele nedýchá po 4‐5 zapumpováních otočte tele a
opakujte resuscitaci.

4.

Průběžně kontrolujte srdeční frekvenci a stav dýchání.
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