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Sürgosségi cricothyreotómiás eszköz, amely a felso légút elzáródása
esetén lehetové teszi a gyors és biztonságos légútbiztosítást
II

A vékony falú ballon lezá~a a légcsövet, ezáltal megfelelo hatásfokú lélegeztetést biztosít,
miközben véd az aspiráció ellen.

II

A fék és a biztonsági rugó csökkenti a légcso hátsó falán történo sérülés kockázatát.

II

Az anatómiai kialakítású kanül az "emlékezo muanyag" effektus révén jól alkalmazkodik a
légcso alakjához.

II

A egyedi steril csomagolásban lévo, felhasználásra készen összeszerel eszköz nagyon gyors
beavatkozásttesz lehetové.

QUICKTRACH II ballonnal
komplett készlet
egyedi steril csomagolásban
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Leköto nyakpánt
-

Puha szivacsos, tépozáras

lekotoszalag
- Biztonságos rögzítést tesz
lehetové.

Ballon
- Megfelelo hatásfokú
lélegeztetést biztos ít,
miközben véd az aspiráció
ellen.
-

Ultravékony,nagy
szilárdságú anyagból
készül.
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Biztonsági muanyag rugó
. A beszúrás után, amikor a muanyag kanült
letoljuk a turoi, a zöld biztonsági rugó bepattan
a kanül 15mm-es csatlakozójának pereme fölé. CD
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tu vége most már nem bújik ki a

muanyag kanülbol, így nem tudja
megsérteni a légcso falát.
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@
A biztonsági rugó a

továbbiakban már nem engedi
meg, hogya tu végét véletlenül
kitoljuk a kanülbol.
c
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"Emlékezo muanyag"
effektus
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. A fémtu teljes visszahúzása
után a muanyag kanül
visszanyeri eredeti, preformáit, az anatómiai viszonyokhoz kialakított alakját.fJ\
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Muanyag fék
- Megakadályozza,

hogy a beszúrás utáni hirtelen mechanikai ellenálláscsökkenés miatt a
tu véletlenül a légcso hátsó falát megsértse.

Fém tu
- Speciális, hármas metszésu
tuél kónuszos kiképzéssel,
amely csak 2 mm-es
bevágást hoz létre és
feltágul 4 mm-re.
. Nincs szükség külön
szikével történo
bemetszésre.

Csomagolás
. A QUICKTRAC II
használatra kész,

összeszerelt állapotban

-

kerül csomagolásra.
-

Feltépheto, kemény
muanyagtálcás, egyedi
steril csomagolás
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Készítsük elo a beteget úgy, hogy nyakát teljesen kifeszítjük a
fej hátrahajtásával. Ha szükséges, helyezzünk egy ruhadarabot
a nyak alá. Mutatóujjunkkal haladjunk lefelé a nyakon, keressük meg a cricothyreoidalis membránt úgy, hogy eloször az
ádámcsutkát lokalizáljuk. Vezessük ujjunkat a pajzsporc mély
pontjára közvetlenül a gyuruporc elé. Ez a korrekt hely a katéter bevezetésére.
Tartsuk az eszközt erosen és merolegesen szúrjuk be a gégébe.

A tu éles csúcsa és kónuszos kiképzése miatt nincs szükség a
borön szikével elozetesen bemetszést készíteni. A gégén képzodo nyílás nagyobb mértékben a bor tágulása révén jön létre,
mintsem a szövetek elmetszéséveI. Ez csökkenti a vérzés veszélyét és csak az éppen szükség~ méretu nyílás jön létre.
A tu beszúrása után toljuk a kanült elore, ameddig a biztonsági
távtartó megengedi.
Ezután szívjuk meg a fecskendot. Mikor behatolunk a légcsobe, a fecskendobe levego kezd áramlani.

Vegyük Ie a biztonsági távtartót (féket). Ez a kis muanyag fék
megakadályozza, hogy a tut véletlenül (a beszúrás utáni hirtelen ellenálláscsökkenés következtében) a légcso túlsó faláig
toljuk és ezáltal sérülést okozzunk rajta.
A fék eltávolítás után tartsuk erosen a fecskendot, hogya kanül
megtartsa helyzetét.

Toljuk tovább, de most már csak a muanyag kanült hüvelykujjunkkal, ameddig meghalljuk a biztonsági muanayagrugó bekattanásának hangját. Ez azt jelzi, hogy a fém tu már nem nyúlik
ki a kanülbol, így az nem tud véletlen sérülést okozni. Toljuk
tovább a QUICKTRAH II kanült ameddig a rögzítoszárnyak ráfekszenek a nyakra. Húzzuk ki a tut.
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Fújjuk fel a ballont a QUICKTRACH II-n lévo 10 ml-es fecskendovel.

VBM

Rögzítsük a muanyag kanült a nyakpánttal. Lélegeztessük a
beteget úgy, hogya kanül15 mm-es csatlakozóját összekötjük
a kézi lélegeztetovel vagy lélegezteto géppel.
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