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Maska krtaniowa PVC - rozmiar 4.0
 

Cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Wysyłka 1-3 dni

Index 1776

Zastosowanie anestezja, ratownictwo, resuscytacja

Tabela cech produktu

rozmiar 1.0 waga pacjenta 70 kg

Opis produktu
 

Maska krtaniowa jest wykorzystywana do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur
resuscytacyjnych jak również w anestezjologii.

Przy zakładaniu maski stosuje się lubrykant, dzięki któremu uzyskuje się lepszy poślizg.
Łatwy sposób zakładania maski oraz mniejsze ryzyko powikłań pozwala stosować maskę krtaniową jako alternatywę dla intubacji.

Zakładanie maski nie wymaga odchylania głowy pacjenta do tyłu, dlatego można ją stosować u poszkodowanych z uszkodzonym
kręgosłupem szyjnym.

Maski krtaniowe stanowią element wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego, w tym również zestawów ratowniczych PSP R1.

  * maska jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji,
  * ma zastosowanie w ratownictwie medycznym i anestezjologii,
  * może być wykorzystywana zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych,
  * wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta,
  * delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień,
  * idealnie przeźroczysta rurka daje możliwość obserwowania jej wnętrza,
  * balonik kontrolny pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia w mankiecie,
  * na całej długości rurki znajduje się znacznik RTG pozwalający widzieć maskę podczas prześwietlania pacjenta promieniami RTG,
  * sterylna
  * zgodna ze standardem MRI,
  * nie zawiera lateksu,
  * nie zawiera ftalanów (DEHP),
  * wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta.
 

Zestawy
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Trzy maski krtaniowe (3,4,5) + 3 lubrykanty 65,49 PLN
Oszczędzasz 2,01 PLN

Maska krtaniowa PVC - rozmiar 3.0 Lubrykant - żel nawilżający. Saszetka
5g.

Maska krtaniowa PVC - rozmiar 4.0 Maska krtaniowa PVC - rozmiar 5.0
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