
•  Ułatwia optymalne zaciśnięcie pępowiny w celu poprawy
transfuzji łoży ska2

• Zapewnia stabilizację za pomocą resuscytatora Inspire
rPAP™ saby umożliwić płynne przejście sercowo-
naczyniowe1

•  Pomaga w skutecznym zarządzaniu hipotermią dzięki
systemowi ogrzewania pacjenta CosyTherm2 

Stabilne
• Wysoce ergonomiczna platforma z możliwością

wygodnego pozycjonowania przy łóżku porodowym

• Elektrycznie regulowana wysokość w celu synchronizacji
pozycji z każdym łóżkiem i pozycją matki

• Ergonomiczny uchwyt na dwie butle gazowe Tlen/
Powietrze w obrysie platformy dla bezpiecznej mobilności

Przyjazne

• Pozwala członkom rodziny pozostać razem w trakcie
wykonywanych procedur

• Zapewnia komfort i utrzymuje cenną więź między matką a
dzieckiem

•  Poprawia komunikację między zespołem i rodzicem3
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LifeStart™*
LifeStart™ (110V) 

LifeStart™ (230V) 

CosyTherm2*

Moduł grzewczy CosyTherm25 

Materacyk grzewczy*
Materacyk grzewczy dla LifeStart™ 

Akcesoria* 
Ssak inżektorowy (niskiej mocy)

Pojemnik ssaka, typ Serres
(wymaga LSA005/6/7)
Mocowanie pojemnika ssaka  
Wkład jednorazowy 1000ml 
(opakowanie zawiera 20 szt.) 

Dren do odsysyania, 1.8m 
(opakowanie zawiera 20 szt.)  

Wąż niskociśnieniowy - żółty, 1.0m

Elastyczne ramie mocujące Inspire rPAP™ LSA011

Mieszalnik Low Flow i przepływomierz, NIST LSA020

LSA021

IHC700/20 

IHC805/3 

LSA106 

Wymiary 

Waga  

Waga pacjenta 

Podstawa 65cm x 64cm

Wysokość całkowita 79cm          
(od podłogi - w najniższej 
pozycji)

30kg

do 10kg

do 15kgWaga dodakowego wyposażenia 

Zasilanie  

Napięcie zasilania 

Regulacja 

Zegar pępowinowy

 200 VA~ 50/60 Hz 

 230 V~ or 110 V~ 

Wysokość platformy 70cm do 
120cm (od podłogi)

Alarm dźwiękowy w 1, 2 i 3 
minucie

Zasilanie bateryjne 
4 × baterie alkaliczne typu AA, 
1.5 V (opcjonalnie)
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Uchwyt mocujący mieszalnik 

Układ oddechowy i generator  
Inspire rPAP™
(opakowanie zawiera 20 szt.)

Resuscytator Inspire rPAP™ 
(3) 

Pokrowiec LifeStart™  
(opakowanie zawiera 20 szt.)
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Na najlepszy start
LifeStart™ to wszechstronne, przyłóżkowe  stanowisko 
okołoporodowe do resuscytacji noworodka wyposażone we 
wszystkie urządzenia zapewniające dzieciom najlepszy start w życiu.          

Optymalne

LifeStart™
Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe do resuscytacji noworodka nowej generacji
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Ssak* 
Ssak Venturiego o niskiej mocy - opcjonalne wyposażenie stanowiska 
LifeStart™.

Zegar LifeStart™ 
Wbudowany zegar pępowinowy sygnalizuje w sposób dźwiękowy  
(pojedynczym, podwójnym i potrójnym sygnałem dźwiękowym) czas 
jaki upłynął przy nienaruszonej pępowinie odpowiednio po 1, 2 i 3 
minucie, bez konieczności wizualnego sprawdzania wyświetlacza. 

Mieszalnik/Przepływomierz* 
Mieszalnik Tlen/Powietrze oraz przepływomierz - opcjonalne 
wyposażenie stanowiska LifeStart™.

System Grzewczy CosyTherm2 * 
System grzewczy CosyTherm2 wspiera pracę stanowiska LifeStart w 
zakresie utrzymania temperatury ciała niemowlęcia podczas 
resuscytacji. 

Uchwyt Butli 
Ergonomiczny uchwyt na dwie butle gazowe Tlen/Powietrze 
znajdujący się w obrysie platformy dla bezpiecznej mobilności.

Resuscytator Inspire rPAP™*
System resuscytacji Inspire rPAP™ w połączeniu z  generatorem 
rPAP™ zapewnia wszystkie zalety kliniczne złotego standardu 
nCPAP oraz przełącznika strumieni wdech/wydech (tak zwany 
efekt COANDA)  uzyskując efektywne i łagodne podejście do 
resuscytacji i stabilizacji ciśnieniowej.

inspiration-healthcare.com

Intuicyjny w obsłudze system 
ogrzewania pacjenta 
CosyTerm2 zapewnia ciepłe 
przyjęcie noworodka. 

Wbudowany zegar 
pępowinowy obrazuje oraz 
sygnalizuje (pojedynczym, 
podwójnym i potrójnym 
sygnałem dźwiękowym) czas 
jaki upłynął przy 
nienaruszonej pępowinie w 
jego 1, 2 i 3 minucie.

Resuscytator Inspire rPAP™ 
jako wyposażenie 
stanowiska LifeStart™ 
gwarantuje najniższą pracę 
oddechową i stabilność 
ciśnienia w trakcie 
prowadzonej resuscytacji5. 
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LifeStart™
Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe do resuscytacji noworodka

Pomimo wyraźnych dowodów wskazujących na korzyści 
płynące z optymalnego zaciśnięcia pępowiny, większość 
wytycznych stanowi, iż priorytetem powinna być 
resuscytacja niemowlęcia.

LifeStart™ eliminuje ten dylemat. 
Zaprojektowany przy wsparciu doświadczonych 
neonatologów, położnych i położników, w przyjaznej i 
kompaktowej konstrukcji pozwala na łatwe ustawienie 
LifeStart™ blisko matki, umożliwiając podparcie dróg 
oddechowych oraz umieszczenie niemowlęcia na ciepłej 
platformie, pozostawiając nienaruszoną pępowinę.  
Pomaga to usprawnić transfuzję łoży ska i płynniejsze 
przejście sercowo-naczyniowe, zapewniając dziecku 
najlepsze warunki przy jego narodzinach1,2.

Zapewnienie optymalnej opieki dziecku w bliskiej 
odległości od matki i rodzica pozwala członkom 
rodziny pozostać razem dla wzajemnego 
komfortu, bez konieczności oddzielania się od 
dziecka podczas tej niepokojącej procedury3. 
Może także poprawić komunikację między matką, 
rodzicem i zespołem medycznym, zapewniając, 
że ich dziecko otrzymuje najlepszą możliwą 
opiekę3.

LifeStart ™ nie tylko pozwala na najlepszą opiekę 
dziecka, ale także pomaga wprowadzić do 
porodu pewną „normalność” w tym stresującym 
momencie.

Niezrównana wszechstronność
LifeStart™ jest kompletnie wyposażonym stanowiskiem okołoporodowym 
umieszczonym na ruchomej platformie, której regulowana wysokość   
pozwala na synchronizację pozycji z łóżkiem porodowym i pozycją matki, 
sprawdzającym się zarówno przy porodach siłami naturalnymi jak i na 
sali cięć cesarskich.

LifeStart™ doskonała opieka śródporodowa
Opierając się na standardach opieki zapewnianych przez tradycyjne jednostki 
resuscytacyjne, LifeStart ™ może być umieszczony blisko matki, aby ułatwić optymalne 
zaciśnięcie pępowiny, zapewniając jednocześnie łagodniejsze podejście do wsparcia 
oddechowego i skutecznego zarządzania hipotermią.

LifeStart™ Neonatal bedside resuscitation unit

Transfuzja Łożyska
Natychmiastowe zaciśnięcie 

pępowiny zmniejsza transfuzję 
łożyska i potencjalnie 

pozbawia dziecka żelaza 
20-30 mg/kg: wystarcza

noworodkowi na około trzy
miesiące2. LifeStart ™ można
łatwo ustawić blisko mamy,

aby ułatwić transfuzję łożyska
z nienaruszoną pępowiną.

Opieka skoncentrowana
na rodzinie

Resuscytacja noworodków jest 
stresującym doświadczeniem dla 

rodziców. Resuscytacja przy 
łóżku pozwala członkom rodziny 
pozostać razem dla wzajemnego 

komfortu bez konieczności

oddalania się dziecka podczas 
tej procedury.

Przejście sercowo-
naczyniowe

Uważa się, że początkowa 
stabilizacja dróg oddechowych 

podczas transfuzji łożyska 
poprawia przemianę sercowo-

naczyniową1. LifeStart ™ 
można skonfigurować ze 
wszystkimi niezbędnymi 

urządzeniami do skutecznego 
zarządzania drogami 

oddechowymi niemowlęcia, 
podczas gdy pępowina 

pozostaje nienaruszona.

Wsparcie dróg oddechowych
Inspire rPAP™zmniejsza pracę 
oddechową pacjenta nawet o 

92%5 i zapewnia stabilne średnie 
ciśnienie w drogach 

oddechowych. Od pierwszego 
oddechu Inspire rPAP wspiera 

niemowlę w krytycznych etapach 
jego podróży w kierunku 

niezależności oddechowej. 

Efektywne zarządzanie 
Hipotermią

Hipotermia noworodków jest 
problemem globalnym i ważnym 
czynnikiem w zachorowalności i 

umieralności pacjentów 
wszystkich zakresów wagowych i 

wieku ciążowego4.

LifeStart ™ wyposażono w system 
ogrzewania pacjenta CosyTherm2, 

który pomaga utrzymać 
temperaturę podczas resuscytacji.

STABILIZACJA




