Thomas Select Tube Holder
Uchwyt do rurek intubacyjnych
Thomas Select Tube Holder to sprawdzony i cieszący się zaufaniem uchwyt oraz wiodący
od dwudziestu lat produkt w swojej klasie. Zaprojektowany z zachowaniem
maksymalnej ergonomiczności, spełnia potrzeby pracowników ochrony zdrowia
i zapewnia wygodne dopasowanie do pacjenta. Dzięki większemu otworowi
może pomieścić szerszą gamę urządzeń do udrażniania dróg oddechowych.
Dodatkowo dzięki mechanizmowi wciskowo-śrubowemu, rurki można szybko
i skutecznie zabezpieczyć w uchwycie.

KARTA PRODUKTU
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Zalety uchwytów Thomas Select Tube Holder

1. Szeroki otwór
Uchwyt Thomas Select Tube Holder
ma szeroki otwór, który mieści
dużą gamę specjalistycznych urządzeń
do udrażniania dróg
oddechowych, dostępnych na rynku.

2. Mechanizm wciskowo-śrubowy
Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm wciskowo-śrubowy umożliwia
początkowe dopasowanie i
przyspiesza proces zabezpieczenia
rurki.

3. Mechanizm śrubowy
Należy dokręcić śrubę, aby upewnić
się, że urządzenie do udrażniania
dróg oddechowych jest prawidłowo
zabezpieczone.

4. Przycisk szybkiego zwolnienia
Aby szybko zwolnić zacisk rurki,
wystarczy po prostu wcisnąć
przycisk odblokowania.

		
Dodatkowe cechy
Duża powierzchnia na ustnik
Port ssania
Szeroki pasek na głowę

Może być stosowany u pacjentów z usuniętym uzębieniem lub z urazami twarzy
Duży otwór pozwala widzieć kolor jamy ustnej oraz ust pacjenta
Łatwy dostęp umożliwiający przeprowadzenie odsysania i innych zabiegów w obrębie jamy ustnej
Wyściełany pasek z rzepami zapewnia stabilne i wygodne dopasowanie nawet po zmoczeniu
Niepowtarzalna konstrukcja uniemożliwia pacjentowi zagryzanie lub zaciskanie rurki i ograniczanie

Giętka blokada zgryzu

przepływu powietrza
Giętki materiał chroni zęby i dziąsła

Informacje dodatkowe
Zaprojektowany zgodnie z normą EN 1789:2007, standardowa specyfikacja pojazdów medycznych i ich wyposażenia – karetki drogowe.
Zgodność z rozporządzeniem REACH
Pasuje do urządzeń do dróg oddechowych w rozmiarze 6,5 mm (średnica wewnętrzna) – 42 mm (średnica wewnętrzna)
•

Produkt niesterylny

•

Do jednorazowego użytku przez nie dłużej niż 24 godziny

•

Nie zawiera lateksu

•

Nie stosować u dzieci poniżej 8 roku życia

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ
600-42500 Thomas Select Tube Holder, dorośli - 25 szt.
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