Zavaděče, bužie, intubační mandrény

/ S-Guide

tvarovatelný zavaděč
Zavaděč S-Guide je intubační pomůcka pro obtížné zajištění
dýchacích cest, zjednodušuje orotracheální intubaci,

15 Fr
8 Fr

zejména u pacientů, u nichž je nedostatečná vizualizace

11 Fr

hlasivkových vazů.
Díky možnosti tvarování je vhodný pro přímou a nepřímou
laryngoskopii a zejména pro videolaryngoskopii bez vodicího kanálu.
Se dvěma dodanými konektory O2 je oxygenace* možná
během celého procesu intubace. Oxygenace je funkční i při
ohnutí S-Guide. Pro bezpečnost pacientů je S-Guide vybaven barevným, atraumatickým měkkým hrotem.
*Oxygenačním lumenem jsou vybaveny velikosti 11 Fr a 15 Fr.
Velikost 8 Fr nemá oxygenační lumen.

Vlastnosti

O2

Variabilita

Oxygenace*

O2 -15 mm A. D.

Měkký hrot

8 Fr
11 Fr
15 Fr

Objednací
informace

S-Guide / na jedno použití, sterilní
značení hloubky zavedení od 5 do 40 cm u velikostí 11 Fr a 15 Fr,
včetně 2 ks O 2 konektorů
značení hloubky zavedení od 5 do 30 cm u velikosti 8 Fr
vel.

délka

ET rourka

obj.č.

bal.

8 Fr

40 cm ≥ 3.0 mm I.D.

33-92-400-1 5

11 Fr

65 cm ≥ 4.5 mm I.D.

33-91-650-1 5

15 Fr

65 cm ≥ 6.0 mm I.D.

33-90-650-1 5

Doplňující
informace

Video

10

Prospekt

Použití

−− Reference viz. strana 28

Zavaděče, bužie, intubační mandrény

/ i-Bougie

univerzální zavaděč
I-Bougie je efektivní zavaděč, usnadňující orotracheální
intubaci, zejména u pacientů s nedostatečnou vizualizací
hlasivek.
Vyrobeno z materiálu HDPE * (bez PVC) se specifickými
mechanickými vlastnostmi, i-Bougie je tvarovatelný podle
laryngoskopické lžíce a povrch s nízkým třením usnadňuje
snadné zavedení tracheální trubice. Konstrukce distálního
hrotu je atraumatická a zaoblená a poskytuje uživateli větší
jistotu.
I-Bougie je dutá a dodává se se dvěma typy O2 konektorů
pro připojení kyslíku a následnou oxygenaci pomocí otvorů
na distálním konci.
*

HDPE = High Density Polyethylene

Vlastnosti

O2

Oxygenační

Tvarovatelný

Objednací
informace

O2 -15 mm A. D.

Atraumatický

i-Bougie / na jedno použití, sterilní
značení hloubky zavedení od 5 do 40 cm, včetně 2 ks O 2 konektorů
vel.

délka

ET rourka

14 Fr

70 cm ≥ 6.0 mm I.D.

obj.č.

bal.

33-70-700-1

5

Doplňující
informace

Video

Prospekt

Leták

11

Zavaděče, bužie, intubační mandrén

/ Kapesní zavaděč
Objednací
informace

Ideální balení do záchranářských batohů, vozů RZP, helikoptér, lékařských kufříků atd.

Kapesní zavaděč / na jedno použití, sterilní
vel.

délka

ET rourka

15 Fr

65 cm ≥ 6.0 mm I.D.

obj.č.

bal.

−− délka po složení 65 cm, na 3 zacvaknutí
−− připraveno k použití během několika sekund
−− předtvarovaný hrot
−− zavaděč s nejmenší možnou velikostí balení
−− značená hloubka zavedení od 10 do 40 cm

33-80-650-1 5

Kapesní zavaděč / na jedno použití, sterilní
v plastovém pouzdru
vel.

délka

ET rourka

15 Fr

65 cm ≥ 6.0 mm I.D.

obj.č.

bal.

33-81-650-1 1

Plastové pouzdro

Doplňující
informace
Video

/ Intubační mandrén
Objednací
informace

Tvarovatelný, s kovovým jádrem

Intubační mandrén / pro opakované použití
vel.

délka

malý

ET rourka

bez zarážky

bal. se silikonovou zarážkou
(15 mm I.D.)

bal.

34 cm 2.5 – 3.5 mm I.D.

obj.č. 90-10-1    1    1

25

obj.č. 90-10-0 0 1

10

střední 38 cm 4.0 – 4.5 mm I.D.

obj.č. 90-10-222

25

obj.č. 90-10-002

10

velký

45 cm 5.0 – 6.5 mm I.D.

obj.č. 90-10-333

25

obj.č. 90-10-003

10

velký

45 cm 7.0 – 11.0 mm I.D.

obj.č. 90-10-444

25

obj.č. 90-10-004

10

−− měkká atraumatická špička
−− varianta bez zarážky a se zarážkou

/ Vodič pro reintubaci
Objednací
informace

12

Pro extubaci a reintubaci

Vodič pro reintubaci / na jedno použití, sterilní
vel.

délka

ET rourka

obj.č.

bal.

11 Fr

80 cm ≥ 4.0 mm I.D.

33-45-800-1 5

14 Fr

80 cm ≥ 5.0 mm I.D.

33-46-800-1 5

19 Fr

80 cm ≥ 7.0 mm I.D.

33-47-800-1 5

−− oxygenační lumen, včetně O2 konektoru
−− značená hloubka zavedení od 5 do 50 cm

