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Maska krtaniowa żelowa I-GEL
 

Cena: 71,28 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Intersurgical

Opis produktu
 

Maska krtaniowa żelowa I-GEL 

Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego.

Żelowa maska krtaniowa I-gel jest wykorzystywana do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur
resuscytacyjnych jak również w anestezjologii.

Wykonana z żelowego tworzywa, dzięki czemu nie ma potrzeby nawilżać mankietu maski lubrykantem.

Łatwy sposób zakładania maski oraz mniejsze ryzyko powikłań pozwala stosować maskę krtaniową jako alternatywę dla intubacji.

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

maska I-gel 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,
sterylna
wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta.

Rozmiar maski w zależności od wagi od pacjenta:
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nr 1 - noworodek 2-5 kg - kolor różowy – 8205000
nr 1.5 - dzieci 5-12 kg - kolor niebieski – 8215000
nr 2 - dzieci 10-25 kg - kolor szary - 8202000
nr 2.5 - dzieci 25-35 kg - kolor biały – 8225000
nr 3 - dorośli Small 30-60 kg - kolor żółty – 8203000
nr 4 - dorośli Medium 50-90 kg - kolor zielony – 8204000
nr 5 - dorośli Large 90+ kg - kolor pomarańczowy - 8205000

Strona informacyjna o maskach krtaniowych I-gel

Ulotka informacyjna o maskach I-Gel

 

Parametry

Rozmiar maski I-gel nr 5 - dorośli Large 90+ kg - kolor pomarańczowy, nr 4 - dorośli Medium 50-90 kg - kolor
zielony, nr 3 - dorośli Small 30-60 kg - kolor żółty, nr 2.5 - dzieci 25-35 kg - kolor biały, nr 2 -
dzieci 10-25 kg - kolor szary - 8202000, nr 1.5 - dzieci 5-12 kg - kolor niebieski – 8215000, nr
1 - noworodek 2-5 kg - kolor różowy – 8205000
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Galeria
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