
LifeStart

Bedside neonatální resuscitační jednotka



LifeStart

Kompaktní univerzální resuscitační systém

Úvod
V prvních momentech života může čelit zdravot-
nický personál reálnému dilematu. Přesto, že jsou 
jasné důkazy beneftu optimálního času podvazu 
pupeční šňůry, většina protokolů hovoří, že priorita 
by se měla klást na resuscitaci novorozence. 
Resuscitační lůžko LifeStart umožňuje oboje 
současně - resuscitovat novorozence s neporuše-
nou pupeční šňůrou. 

LifeStart systém
Resuscitační lůžko LifeStart bylo zkonstruované 
na základě bohatých zkušeností neonatologů, 
porodních asistentek a gynekologů a umožňuje 
správně napolohovat novorozence pro optimální 
podvázání pupeční šňůry při všech způsobech 
porodu. Jeho jedinečný a ergonomický design 
zabezpečuje pohodlný přístup personálu k novo-
rozenci během resuscitace, zatímco dítě zůstává 
u matky. 

Přídavná vyhřívaná matrace zabezpečuje termo-
regulaci pro prevenci hypotermie v postnatálním 
období. 

Integrovaný časovač s jasně viditelným displejem
umožňuje personálu lehce sledovat čas do 
podvázání pupeční šňůry a po každé z prvních 
třech minut po porodu aktivuje akustický signál. 
To napomáhá optimalizaci péče a dává zřetelnou 
indikaci pro čas podvázání, obzvlášť ve 
stresových situacích. 

Elektricky poháněný zdvih ovládaný pedály 
umožňuje správné polohování výšky lůžka. Ruce 
tak zůstávají volné. 



Příslušenství Vlastnosti
Praktické integrované kolejnice umožňují připojení 
běžného resuscitačního vybavení: odsávačky, 
směšovače kyslík - vzduch, T-resuscitátoru rPAP 
standardem Infant Flow. 

Přídavné elektrické zásuvky umožňují připojení 
jakéhokoli jiného přístroje, např. pulzního oxymetru. 

Komplexní možnost resuscitace

• stabilní ložná plocha pro resuscitaci

• aktivně vyhřívaná matrace 

• nastavitelná výška pro jakýkoliv porod

• integrovaný časovač

• jednoduše dostupné resuscitační 
příslušenství 

Ergonomický design

• lehce manipulovatelné

• anatomický tvar ložné plochy pro uložení 
novorozence

• kompaktní půdorys pro jednoduché 
polohování lůžka

• výškově nastavitelné 

Univerzální systém

• standardní kolejnice pro příslušenství 
• kompletní resuscitační příslušenství



LifeStart

Technická specifkace

Rozměry: 880 mm - 1280 mm (v) x 570 mm (š) x 590 mm (h)

Půdorys: 650 x 640 mm

Hmotnost: 30 kg

Max. nosnost ložné plochy: 10 kg

Max. hmotnost příslušenství: 15 kg

Napájení: 230 VAC, 50/60 Hz

Vzdálenost ložné plochy od podlahy: 800 - 1200 mm

Časovač: integrovaný s jasným podsvíceným displejem

inteligentní audio signál na konci 1., 2. a 3. minuty od porodu

vlastní baterie (4 x AA)

Příslušenství: vyhřívaná matrace s řídicí jednotkou 

akumulátor řídicí jednotky matrace s výdrží 50 min.

rPAP T-resuscitátor standardem Infant Flow

novorozenecká "Venturi" odsávačka

směšovač kyslík - vzduch s průtokoměrem

systém automatického přepínání mezi zdroji stlačených plynů

kolejnice na příslušenství, 2 ks

košík na příslušenství 

držák tlakových lahví
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