SONDA DE ASPIRATIE CU CIRCUIT INCHIS – 72H

72 ore

Sonda de aspiratie cu circuit inchis pentru 72 ore
este proiectata pentru aspirarea în siguranță a
pacienților pe ventilație mecanică fie
traheostomizați sau cu intubație endotraheală în
timp ce oferă o protecție mai mare atât pentru
pacient cât și pentru personalul de asistență față
de riscul de intercontaminare.

SONDA DE ASPIRATIE CU CIRCUIT INCHIS
Manșon transparent
de calitate
Conectori dublu
rotatori

Port de irigare cu sens
unic

Vârf de aspirare
moale

Caracteristici cheie




Cameră de curățare prin irigare cu turbină cu valvă de
închidere
Eficiență de clătire excelentă
O trapă cu valvă care se închide sub vid, izolează camera
de curățare și împiedică bacteriile să reintre în căile
aeriene ale pacientului în timp ce o acțiune de curățare
turbulentă oferă un vârf de cateter mai transparent.

Caracteristici suplimentare



Cameră de curățat prin irigare cu turbină
Mod de funcționare:După aspirare vârful cateterului este retras
complet in camera de curățare. Sigilat printr-o trapă cu valvă
care se închide sub vid. Odată de acțiunea turbulentă este
activată, serul fiziologic si vidul oferă un vârf de cateter mai
curat. Astfel rezultă un nivel chiar mai scăzut de
intercontaminare in comparație cu cateterele de aspirare
închisă 24 de ore standard.

Beneficii















Nu este necesar ca pacientul să fie deconectat
de la ventilator, deci se mențin parametrii
respiratori
Înlătură secrețiile în timp ce protejează
pacientul față de agenții patogeni ai mediului
Eficiență de cost deoarece reduce consumul
materialelor de unică folosință
Ușurința utilizării care permite operarea sa de
către un singur utilizator
Mai puțin traumatic și reduce stresul
Previne expunerea personalului din spital la
fluidele biologice ale pacientului




Nu necesită deconectarea ventilatorului, astfel
reducând riscul de pierdere a capacității
pulmonare, creștere a ritmului cardiac sau a
tensiunii arteriale
Flux de vid superior cu montură pe cateter
dublu rotator
Adaptorul transparent permite observarea facilă
Înlocuirea sistemului de aspirație închisă poate
fi identificat prin etichetele zilnice cu codare de
culoare
Port cu sens unic proiectat special pentru a
preveni refluxul lichidelor biologice înapoi în
mediu
Comutator de control cu cod de culoare pentru
recunoașterea rapidă a mărimii cateterului
Dispozitivul este livrat sterilizat cu oxid de etilen
și este de unică folosință
Produsul respectă cerințele ISO 8836:2007

Sonda de aspiratie cu circuit închis 72 ore adult
Cod produs
Seria SC 2
SC2-1036B
SC2-1054 B
SC2-1236 B
SC2-1254 B
SC2-1436 B
SC2-1454 B
SC2-1636 B
SC2-1654 B
Seria SC3
SC3-1036 B
SC3-1054 B
SC3-1236 B
SC3-1254 B
SC3-1436 B
SC3-1454 B
SC3-1636 B
SC3-1654 B

Dimensiune cateter/O.D. mm Lungime mm Buton de control
Un port de irigare cu o valvă fără ac
10 FR/3,3
360
negru
10 FR/3,3
540
negru
12FR/4,0
360
alb
12FR/4,0
540
alb
14FR/4,6
360
verde
14FR/4,6
540
verde
16FR/5,3
360
portocaliu
16FR/5,3
540
portocaliu
Un port de irigare cu sens unic si un port MDI
10 FR/3,3
360
negru
10 FR/3,3
540
negru
12FR/4,0
360
alb
12FR/4,0
540
alb
14FR/4,6
360
verde
14FR/4,6
540
verde
16FR/5,3
360
portocaliu
16FR/5,3
540
portocaliu

Tipul disponibile

Conector rotator dublu
Port de irigare cu sens unic
540 mm pentru Endotraheal
360 mm pentru traheostomie

Conector rotator dublu
Port de irigare cu sens unic,
Port MDI
540 mm pentru Endotraheal
360 mm pentru traheostomie
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