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Z VENT — VENTILATION SIMPLIFIED™
DRAAGBAAR

PAST BINNEN UW BUDGET
De voordelige Z Vent kan de kosten door het gebruik van CPAP-disposable set verlagen, zelfs als u het apparaat
maar een paar keer per week gebruikt. Z Vent is een waardevolle oplossing waarmee u het luchtwegbeheer kunt
upgraden naar BL-modus voor meer comfort voor de patiënt.
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EEN DRAAGBAAR BEADEMINGSAPPARAAT VOOR EERSTE HULP EN IN HET ZIEKENHUIS
Z Vent is het ideale beademingsapparaat voor

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN –
ALTIJD KLAAR VOOR GEBRUIK

ROBUUST – OVERSTIJGT DE
MILITAIRE NORMEN

Z Vent is veel minder complex dan de meeste andere

Z Vent overstijgt de strenge militaire normen

ongekende duurzaamheid en draagbaarheid

draagbare beademingsapparaten. Dankzij onze

en is bestand tegen stof, vuil, waterstralen en

Smart Help™-technologie, die uitsluitend beschikbaar

uitdagende weersomstandigheden. Het apparaat

met een volledige reeks beademingsopties in

is op ZOLL-beademingsapparaten, kunnen gebruikers

heeft een temperatuurbereik van -25 °C tot +49

één gebruiksvriendelijk apparaat.

alarmen snel afhandelen met eenvoudige opdrachten

°C en is bewezen bestand tegen een val van

op het scherm. Dankzij de interface voor aanraken,

meer dan 1 meter, waardoor het kan worden

draaien en bevestigen kunnen instellingen snel en

gebruikt in omstandigheden waarvoor veel

eenvoudig worden gewijzigd.

beademingsapparaten voor gebruik thuis of in het

In niet-invasieve beademingsmodi zorgt de functie

ziekenhuis niet geschikt zijn.

transport naar en in het ziekenhuis. Z Vent biedt

Apnea Backup van Z Vent voor automatische
patiëntbeademing als de spontane ademhaling stopt.
dat de zuurstofstroom wordt aangepast als het masker

HOOGWAARDIGE BEADEMING
IN DE MRI-RUIMTE

niet goed past.

Veel transportbeademingsapparaten zijn niet

De functie Automatic Leak Compensation zorgt ervoor

geschikt voor gebruik tijdens MRI. Met Z Vent kunt u
hoogwaardige beademing blijven toepassen tussen

DRAAGBAAR – OVERAL MEE
NAARTOE TE NEMEN

de intensivecareafdeling en de MRI-ruimte, zonder

Z Vent weegt slechts 4,4 kg en is gemakkelijk te

1

dragen. De interne compressor verbruikt minder
dan de helft van de zuurstof ten opzichte van veel
andere draagbare beademingsapparaten.1 Dankzij
de batterijduur van 10 uur kan er doorlopende zorg
worden geboden, zelfs tijdens lange transporten.

behandelingsbeperkingen voor de patiënt.
www.ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc4410.
Bekeken op 7 december 2017.

EEN STANDAARD VOOR DE KRITIEKE ZORG
Evenals alle andere draagbare medische
apparatuur moeten beademingsapparaten
bestand zijn tegen de zware fysieke
omstandigheden bij de medische spoeddiensten.
Dankzij de verbeterde duurzaamheid is Z Vent de
nieuwe norm voor robuustheid.
Parameter

Specificaties Z Vent

Temperatuurbereik
in bedrijf

-25° tot 49° Celsius
(-13° tot 120° Fahrenheit)

Beschermingsgraad–
Extreme stof

Overstijgt Mil-norm 810F
(testmethode 510.4, procedure 1)

Beschermingsgraad–
Extreme regen

Overstijgt Mil-norm 810F
(testmethode 506.4, procedure 1)

Botsproeven

20g

Valproeven
(met draagkoffer)

26 vallen van 120 centimeter
op alle oppervlakken.

