
VBM Gasztrolaringeális tubus GLT
Lélegeztető és endoszkópos lumennel rendelkező extraglotticus tubus, amelynek az a ren-
deltetése, hogy gastrointestinalis eljárásokban biztosítsa a páciens megfelelő lélegeztetését.

 Autoklávozható 134 °C -ig
 Anyaga szilikon, latexmentes

Lélegeztető nyílás
- ISO 15 mm-es 
csatlakozóval

Szelepnyitó

Endoszkópos nyílás
- Max. 13.8 mm külső 
átmérőjű endoszkóp 
bevezetését teszi lehetővé

- Súrlódást csökkentő 
bevonattal rendelkezik

Ballonfelfújó-cső
- Mindkét ballon felfújására 
és leeresztésére szolgál.

Proximalis ballon
- Stabilizálja a csövet, elzárja 
a száj- és orrüregeket.

- Nagy térfogata miatt jól 
illeszkedik a különböző 
anatómiai helyzetekhez.

Harapásgátló
- Megakadályozza a cső 
megtörését, védi az 
endoszkópot

Distalis ballon
- Elzárja a nyelőcső 
bemenetét.

- Csökkenti a gyomorba 
történő lélegeztetés 
kockázatát.

Lélegeztető nyílások
- A légcső bemenetével 
szemben állnak.

Gasztro-laringeális tubus G-LT
felnőtt méret, testmagasság >155cm

Kat.szám: 32-90-004 Csomagolása: 1 db/doboz
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Gasztro-laringeális tubus G-LT
A G-LT tubust arra a célra tervezték, hogy felnőtteken, mély szedálásban vagy általános anesztézia közben végzett, közepes és 
hosszú idejű, komplex gastrointestinalis endoszkópos beavatkozások során légutat tudjunk biztosítani a páciens számára mind 
spontán, mind pedig asszisztált lélegeztetés esetén.

Alkalmazási területek:

● Diagnosztikus ERC (Endoszkópos Retrográd Cholangiographia)

● Diagnosztikus és terápiás ERCP (Endoszkópos Retrográd Cholangiopancreatographia)
hasnyálmirigy és epebetegségeknél:

● Kefe citológia, biopszia

● Endoszkópos gastrointestinalis diagnózis

● Az epe és a hasnyálmirigy-vezeték köveinek eltávolítása

● Papillotómia vagy a duodenális ampulla tágítása

● Epeszűkületek kezelése
(endoprotézis, stent behelyezése)

● Palliatív beavatkozások: elzáródásos sárgaság
(dekompressziós drenázs)

● Béltükrözés

● Perkután endoszkópos gastrostomia (PEG) különösen 
ideggyógyászati érintettség esetén

A G-LT tubus arra is alkalmas, hogy kisebb vagy rövid idejű endoszkópos beavatkozásokat ( a doudenum vagy a gyomor nyelő-
csövön keresztül történő vizsgálata) végezzünk olyan pácienseken, akik magas rizikófaktorral rendelkeznek vagy visszautasítják 
az éber szedáció formáit és mély altatást kérnek, vagy egyéb speciális körülmény esetén.

A G-LT előnyös tulajdonságai:

● A hiperventilláció és a deszaturáció kontrollja, illetve megelőzése (a duodenoszkóp által okozott szupraglottikus elzáródás, 
gasztro-duodenális puffadás, légzésdepresszió túlszedálás miatt, stb).

● Szív-érrendszeri instabilitás esetén sokkal stabilabb és rövidebb idejű szedáció, illetve anesztézia alkalmazható a G-LT segítsé-
gével.

● Az endoszkópos beavatkozás ideje lerövidül, kevesebb olyan megszakítással kell számolnunk, melyet a beteg intoleranciája, 
nyugtalansága okoz (alúl-szedálás).

● Segíti a duodenoszkóp nyelőcsövön keresztül történő bevezetését, különösen olyankor, amikor ezt a műveletet többször kell el-
végezni anélkül, hogy lassítaná a szonda mozgását.

● A G-LT pozicionálásához nem kell laringoszkópot vagy izomrelaxánst alkalmazni.

● Az endoszkópos vizsgálat során helyettesíti az endotracheális intubációt, megelőzve ezzel az intubációval összefüggő aneszte-
ziológiai problémákat és nehézségeket.

● Lehetővé válik a lélegeztetés megfelelő voltának műszeres ellenőrzése (kapnométer, kapnográf).

● Spontán légzés esetén az endoszkópos eljárás megszakítása vagy megzavarása nélkül is van lehetőség az oxigenizáció, illetve 
lélegeztetés kézi vagy műszeres technikáinak alkalmazására.

● Megtakarítás az aneszteziológiai gyógyszereken,

● Megvédi a légutakat a gastro-oesophagealis refluxtól és a gyomortartalom belégzésének veszélyétől.

● Lehetőség van a felső légút váladékának leszívására egy kis méretű (max. 10Ch.) katéter bevezetésével a lélegeztető lumenen 
keresztül (a katétert előtte síkosítani kell).
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