Kenmerken van de Ambu ResCue Mask
	
De ResCue mask is transparant en laat hierdoor visuele controle van
de patiënt toe.
	
De masker is voorzien van een elastiek dat om het hoofd van de
patiënt aangebracht kan worden.
	
Bij gebruik voor volwassenen en kinderen.
	
Herbruikbare pocketmasker die makkelijk schoon te houden is, voor
een langere levensduur.
100% Latex vrij.
Mogelijk om met eigen logo te bedrukken.
Beschikbaar in hardcase, softcase en plastic zak

Ambu® ResCue Mask
Transparant beademings masker voor een goed
zicht op het slachtoffer, met éénrichtingsventiel en
filter. Het Ambu ResCue Mask beademingsmasker
is ontworpen om bescherming te bieden aan
patiënt en hulpverlener van alle leeftijden. Bij
reanimatie is mond op mond de traditionele manier
van beademen. Met de Ambu Rescue Mask kan de
hulpverlener onmiddellijk beademen zonder zich
enige zorgen te maken over besmettelijke ziektes
en is volkomen hygiënisch.
Functies
Het Ambu ResCue masker helpt en beschermt
hulpverleners in noodsituaties. Het masker
voorkomt direct contact met de mond, neus
en gezicht van de patiënt en helpt aarzeling te
overwinnen om met beademen te beginnen. Het
masker is beschikbaar met of zonder zuurstofinlaat
en kan eveneens met beademingsapparatuur
gebruikt worden. Het éénrichtings ventiel en
filter kan worden verwijderd en zo kan de
masker gebruikt worden met een manuele
beademingsballon.

Maat
Afmetingen softcase
Afmetingen hardcase
Gewicht hardcase
Gewicht softcase

135mm x 110mm x 45mm
138mm x 113mm x 50mm
112 gram
67 gram

Materiaal
Masker
Softcase
Hardcase

PVC
Polyurethaan, Ethyleenvinylacetaat,
en Nylon
Polypropyleen
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AMBU RESCUE MASK
Bestelinformatie
Artikelnummer Omschrijving
000 252 221
Ambu ResCue Mask – in plastic zak met O² inlaat, per 20 stuks

000 252 222
Ambu ResCue Mask – in plastic zak zonder O² inlaat, per 20 stuks
000 252 225
Ambu ResCue Mask – in hardcase met O² inlaat, per 20 stuks
000 252 226
Ambu ResCue Mask – in hardcase zonder O² inlaat, per 20 stuks
252 301 004
Ambu ResCue Mask – in softcase* met O² inlaat, per 20 stuks
252 301 104
Ambu ResCue Mask – in softcase* zonder O² inlaat, per 20 stuks
000 252 123	Ambu ResCue Mask – 1 masker voor Volwassene en 1 masker voor kind masker in soepel
etui zonder O² inlaat, per 20 stuks
000 252 253
Eénrichtingsventiel met bacteriefilter, per 50 stuks

De softcase voor de Ambu ResCue Mask
zijn beschikbaar in 5 standaard kleuren.

* De ResCue Mask in softcase worden standaard geleverd met een alcoholdoekje en één paar wegwerp
handschoenen. En is beschikbaar in het groen, wit, blauw, zwart en rood.

AMBU RESCUE MASK MET PRIVATE LABEL

De ResCue Mask in softcase worden
standaard geleverd met één paar wegwerp
handschoenen en alcoholdoekje.

Bestelinformatie
Artikelnummer Omschrijving
252 235 3xx
ResCue Mask private label, hardcase met O² inlaat, per 500 stuks

252 236 3xx
252 320 004
252 320 104

ResCue Mask private label, hardcase zonder O² inlaat, per 500 stuks
ResCue Mask private label, softcase* met O² inlaat, per 500 stuks
ResCue Mask private label, softcase* zonder O² inlaat, per 500 stuks

* De ResCue Mask in softcase en hardcase met private label is beschikbaar in het rood, groen, zwart, wit en
blauw. Andere kleuren zijn op aanvraag
Hardcase met eigen logo

LOGO

PRINT
De softcase en hardcase kunnen geleverd worden met de meest voorkomende Pantone kleuren.
De geprinte kleuren kunnen op aanvraag ook veranderd worden.

ORDER
Minimum afname voor de hardcase en softcase met eigen logo is 500 stuks.

70 x 40 mm
50 x 40 mm
Ambu BV
Schiphol Boulevard 127
1118 BG Schiphol Airport
Nederland
T 0182 52 60 60
F 0182 52 70 73
info@ambu.nl
www.ambu.nl
Ambu BV in België / En Belgique
Drukpersstraat 4 / Rue de la Presse 4
1000 Brussel / 1000 Bruxelles
België - Belgique
T (32) 02 227 27 37
F (32) 02 218 31 41
info@ambubel.be
www.ambubel.be
Manufacturer
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com
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Organisatie, bedrijf of sponsor logo. Maximale grote logo voor Softcase:
Voor Hardcase:

