
HATÉKONY
Az újratervezett nagy térfogatú, 
alacsony nyomású kaff kisebb 
kaffnyomásnál is biztonságosan 
tömít.

BIZTONSÁGOS
A tubus teljes átalakítása még 
inkább atraumatikus eszközt 
eredményezett.

LESZÍVÓ CSATORNA
A nemzetközi irányelvekben új 
szabványként ajánlják a leszí-
vás lehetőségének biztosítását

TELJES MÉRETVÁLASZTÉK
A tubusok méretválasztéka az 
újszülöttől a felnőtt méretig ter-
jed.

VONZÓ ÁR
A gyártási folyamatok jobbítá-
sával jelentősen csökkent a tu-
bus ára.

AZ LTS-D TUBUS FEJLESZTÉ-
SE A NAGYSZÁMÚ FELHASZ-
NÁLÓI TAPASZTALAT FIGYE-
LEMBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNIK
Világszerte a 16 milliót is meg-
haladja a laringeális tubus al-
kalmazásainak a száma.

Az új LTS-D tubus
A második generációs szupraglottikus légútbiztosító eszköz ideálisan 
alkalmazható mind klinikai, mind prehospitális körülmények között.
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A páciens bizton

A páciens bizton

Rendelési információ

Méret Páciens Tömeg /
 magasság

Szín LTS-D 1 darabos
készlet színkódolt
fecskendővel

LTS-D
10 darabos
készlet

LTS-D sürgősségi készlet
színkódolt fecskendővel

Leszívó
( Fr )

Leszívó
( mm )

0 újszülött < 5 kg átlátszó 32-06-100-1 32-06-000-1   Gyermek készlet 10 Fr < 3.0 mm

1 csecsemő 5 – 12 kg fehér 32-06-101-1 32-06-001-1   ( # 0, 1,  2, 2.5 ) 10 Fr < 3.0 mm

2 gyermek 12 – 25 kg zöld 32-06-102-1 32-06-002-1   32-06-309-1 16 Fr < 4.0 mm

2.5 gyermek 125 – 150 cm narancs 32-06-125-1 32-06-025-1 16 Fr < 4.0 mm

3 felnőtt < 155 cm sárga 32-06-103-1 32-06-003-1   Felnőtt készlet 18 Fr < 6.0 mm

4 felnőtt 155 – 180 cm vörös 32-06-104-1 32-06-004-1   ( #  3, 4, 5 ) 18 Fr < 6.0 mm

5 felnőtt > 180 cm bíbor 32-06-105-1 32-06-005-1   32-06-209-1 18 Fr < 6.0 mm

A nemklinikai vizsgálatok azt igazolják, hogy az LTS-D tubus MRI környezetben is használható.
Ez lehetővé teszi a tubus ilyen irányú használatát sürgősségi, kezelési és diagnosztikai feladatokban.
Az LTS-D tubus ellenőrző ballonja képalkotási zavart okozhat azon a területen, ahol a ballon található, 
amit a kiértékelő orvosnak figyelembe kell vennie.

Az LTS-D tubus latexmentes és nem tartalmaz ftalátokat. 
A tubust sterilen, egyszer használatos kivitelben szállítják.
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16 millió klinikai alkalmazás világszerte ! Ez a szám 
az eszköz megbízhatóságán és az iránta mutatott 
bizalmon alapszik.
Szakértőink a felhasználók bevonásával folyamato-
san fejlesztik az eszközt a biztonság, a használható-
ság és a kényelem fokozása érdekében.

Az LTS-D tubus megfelel a nemzetközi irányelveknek 
és az elismert algoritmusoknak: a NAP4*, az egyik 
legfontosabb nemzetközi anesztéziai közlemény, az 
olyan második generációs szupraglottikus légútbizto-
sító eszközöket ajánlja, amelyek az aspiráció kocká-
zatát megelőzik a beépített leszívó csatorna segítsé-
gével. Ezzel a képességgel minden LTS-D tubus ren-
delkezik.

Az új laringeális tubus kitűnik  különleges, alacsony 
nyomású, nagy térfogatú mandzsettájával. A ballon 
extrém vékony fala nem okoz traumát a garat nyál-
kahártyájának és biztonságosan zárja el a garatot 
alacsony kaffnyomás mellett is. A lágy anyagok és a 
lekerekített élek tovább növelik a páciens kényel-
mét és biztonságát.

Az LTS-D tubust úgy tervezték, hogy minimális gya-
korlással is könnyen lehet használni. A színkódolt 
rendszer nagyon értékes segítségnek bizonyult a 
sürgősségi alkalmazásokban, mert a felfújó fecs-
kendő mutatja az adott tubushoz használható leg-
nagyobb térfogatot. A  laringeális tubus megfelelő 
lélegeztetést biztosít, még olyan helyzetekben is, 
ahol a beteghez való hozzáférés korlátozott.

Az új egyszer használatos, leszívócsatornával rendelkező laringeális tubus: 
„Larynx-Tubus Suction Disposable” (LTS-D)

Hatásos lélegeztetés

A tubus újratervezett ventilá-
ciós része nagyobb területet 
biztosít a légáramlás számá-
ra. A két mandzsetta között a 
megnövelt számú kiáramló 
nyílások a légcsőbemenettel 
szemben állnak, megfelelő 
légzéstérfogatot biztosítanak 
a lélegeztetés során.

A páciens biztonsága

A vékony falú felfújóballon 
alacsony kaffnyomás mellett 
(< 60 cm H

2
O) biztosítja, 

hogy a lélegeztetés során a 
legnagyobb légúti nyomás 
esetén se szökjön meg a le-
vegő a gyomor vagy a garat 
felé.

Leszívó csatorna
Azáltal, hogy maximum 
18Ch méretű gyomor-
szonda is levezethető, 
nagyon jó hatásfokú le-
szívás biztosítható.
A NAP4 riport ajánlása 
szerint:
„... minden kórháznak 
rendelkeznie kell má-
sodik generációs szup-
raglottikus légútbiztosí-
tó eszközökkel mind a 
rutin, mind pedig a 
sürgősségi légútbiztosí-
tás területén.”  *
Az Európai Reszuszcitá-
ciós Tanács (ERC) 
ugyanezt ajánlja. 

Színkód
A használatot nagyban 
megkönnyíti a tubus 
csatlakozójával meg-
egyező színű, a felfújó 
fecskendőn a legna-
gyobb megengedett 
felfújó térfogatot jelölő 
beosztás.

Széleskörű elfoga-
dottság
Minden neves nemzeti 
és nemzetközi orvosi 
társaság felvette a la-
ringeális tubust a lég-
útbiztosítással foglalko-
zó legújabb ajánlásaik-
ba.

* NAP4 (4th National Audit Project of the Royal College of Anesthetists and the Difficult Airway Society)
 Major Complications of Airway Management in the United Kingdom, March 2011, Chapter 11, page 95


	Slide 1
	Slide 2

