
VBM laringeális tubus
A laringeális tubus egy supraglotticus légútbiztosító eszköz a sürgősségi el-
látás számára, valamint az általános anesztéziai alkalmazásra spontán vagy 
pozitív nyomású lélegeztetés esetén. Sürgősségi betegellátásban ideális 
légútbiztosító segédeszköz, mind a maszkos mind pedig az endotracheális 
tubuson keresztül történő lélegeztetés alternatívájaként.

A laringeális tubus létezik egylumenű (LT + LT-D), valamint kétlumenű (LTS-II + LTS-D) 
változatban. A kétlumenű tubus egyesíti magában a laringeális maszk egyszerű 
használhatóságát valamint a kombitubus aspiráció elleni védelmét, így a VBM cég egy nagyon 
biztonságos légútbiztosító eszközt fejlesztett ki.

Mindkét típus létezik steril, egyszer használatos, valamint szilikonból készült autoklávozható 
változatban is.

LARINGEÁLIS TUBUS LT,  harapásgátlóval és színkódolt fecskendővel

méret páciens tömeg/magasság színkód kat.szám csomagolás

0 újszülött < 5kg áttetsző 32-01-000 1
1 kisgyermek 5-12kg között fehér 32-01-001 1
2 gyermek 12-25kg között zöld 32-01-002 1
2.5 gyermek 125-150 cm narancs 32-01-025 1
3 felnőtt < 155 cm sárga 32-01-003 1
4 felnőtt 155-180 cm vörös 32-01-004 1
5 felnőtt > 180 cm  ibolya 32-01-005 1

LARINGEÁLIS TUBUS LT-D  
10 db-os csomagolásban, egy db harapásgátlóval és egy színkódolt fecskendővel
0 újszülött < 5 kg áttetsző 32-02-000-1 1
1 kisgyermek 5-12 kg fehér 32-02-001-1 1
2 gyermek 12-25-kg zöld 32-02-002-1 1
2.5 gyermek 125-150 cm narancs 32-02-025-1 1
3 felnőtt < 155 cm sárga 32-02-003-1 1
4 felnőtt 155-180 cm vörös 32-02-004-1 1
5 felnőtt > 180 cm  ibolya 32-02-005-1 1

1 db-os csomagolásban, egy db harapásgátlóval és egy színkódolt fecskendővel
0 újszülött < 5 kg áttetsző 32-02-100-1 1
1 kisgyermek 5-12 kg fehér 32-02-101-1 1
2 gyermek 12-25 kg zöld 32-02-102-1 1
2.5 gyermek 125-150 cm narancs 32-02-125-1 1
3 felnőtt < 155 cm sárga 32-02-103-1 1
4 felnőtt 155-180 cm vörös 32-02-104-1 1
5 felnőtt > 180 cm  ibolya 32-02-105-1 1

Sürgősségi készlet, gyermek 32-02-309-1 1
1-1 db LT-D #0, #1, #2 és #2.5, egy db színkódolt fecskendővel
Sürgősségi készlet, felnőtt 32-02-209-1 1
1-1 db LT-D #3, #4 és #5, egy db harapásgátlóval és egy színkódolt fecskendővel

LARINGEÁLIS TUBUS LTS-D  

10 db-os csomagolásban, egy db harapásgátlóval és egy színkódolt fecskendővel

3 felnőtt < 155 cm sárga 32-06-003-1 1
4 felnőtt 155-180 cm vörös 32-06-004-1 1
5 felnőtt > 180 cm  ibolya 32-06-005-1 1

1 db-os csomagolásban, egy db harapásgátlóval és egy színkódolt fecskendővel

3 felnőtt < 155 cm sárga 32-06-103-1 1
4 felnőtt 155-180 cm vörös 32-06-104-1 1
5 felnőtt > 180 cm  ibolya 32-06-105-1 1

Sürgősségi készlet 32-06-209-1 1
1-1 db LTS-D #3, #4 és #5, egy db harapásgátlóval és egy színkódolt fecskendővel

LARINGEÁLIS TUBUS LTS-II,  harapásgátlóval és színkódolt fecskendővel

méret páciens tömeg/magasság színkód kat.szám csomagolás

0 újszülött < 5 kg áttetsző 32-05-000 1
1 kisgyermek 5-12 kg fehér 32-05-001 1
2 gyermek 12-25 kg zöld 32-05-002 1
2.5 gyermek 125-150 cm narancs 32-05-025 1
3 felnőtt < 155 cm sárga 32-05-003 1
4 felnőtt 155-180 cm vörös 32-05-004 1
5 felnőtt > 180 cm  ibolya 32-05-005 1
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Termékválaszték, rendelési információk

Autoklávozható

Egylumenű tubus

Anyaga szilikon

Tiszta 
csomagolásban

Autoklávozható

Kétlumenű tubus
leszívó 
csatlakozással

Anyaga szilikon

Tiszta 
csomagolásban

Egyszer használatos

Egylumenű tubus

Anyaga PVC

Steril 
csomagolásban

Egyszer használatos

Kétlumenű tubus
leszívó 
csatlakozással

Anyaga PVC

Steril 
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A laringeális tubus szerepel az ERC és az AHA ajánlásaiban.

mailto:adamed@adamed.hu
http://www.adamed.hu/
http://www.laringealis-tubus.hu/


Szelepnyitó
-Nyitva tartja a szelepet, 
megakadályozva, hogy a 
ballonok megsérüljenek az 
autoklávozás során.

Nyílás a nyelőcső 
leszívásához
(csak LTS-II és LTS-D 
típusoknál)

Distális ballon
-Elzárja a nyelőcső 
bemenetét.

-Csökkenti a gyomorba 
történő lélegeztetés 
lehetőségét.

Mindkét ballon
-nagy térfogatú, melyek 
ideálisan alkalmazkodnak 
minden anatómiai 
helyzethez.

Lélegeztető nyílások
-A gégével szemben állnak.
-Kiképzése olyan, hogy a 
leszívó katéter és a 
száloptikás bronchoszkóp 
bevezetését is lehetővé 
teszi.

Proximális ballon
-Stabilizálja a tubust
-Elzárja az orrgaratot és a 
szájgaratot

Ballonfelfújó szelep 
és indikátor ballon
- Jelzi a nyomás meglétét a 
proximális és distális 
ballonokban.

Fogjelölő vonalak
-A vastag vonal a 
feltételezett alapbeállítást 
jelöli,

-a vékony vonalak segítik az 
esetleg szükséges 
helyzetmódosítást.

Leszívó nyílás
(csak LTS-II és LTS-D 
típusoknál)
-Lehetővé teszi max. 16 Ch 
méretű gyomorszonda 
vakon történő bevezetését.

15 mm-es csatlakozó
-A csatlakozó színkódolt a 
tubus méretének bármely 
helyzetben történő könnyű 
azonosíthatósága 
érdekében.

Színkódolás

- A csatlakozók és a fecskendők színkóddal jelöltek.

- A ballonok felfújásához szükséges hozzávetőleges 
térfogatérték a fecskendő oldalán van feltüntetve 
színkóddal.

- Elektív sebészet esetén ajánlatos a VBM kaff-felfújó 
és nyomásellenőrző készülékét használni (az 
ajánlott típus az UNIVERSAL).

Harapásgátló

- Megvédi a laringeális tubus csövét az elzáródástól.

- A harapásgátló rögzíthető a VBM cég rugalmas 
lekötőszalagjával.

A tubus kialakítása

- A laringeális tubus alakját és merevségét gondos 
tervezés és tapasztalatok útján úgy alakították ki, 
hogy vele laringoszkópos feltárás nélkül, vakon 
lehessen intubálni.

- A tubus könnyű alkalmazhatósága lehetővé teszi, 
hogy a kisebb intubációs gyakorlattal rendelkező 
személy is eredményesen használja azt.

A laringeális tubus jellemzői A laringeális tubus jellemzői

Tartozékok
Kaff-felfújó és 
nyomásellenőrző készülék
”UNIVERSAL”
- Elsősorban elektív sebészeti 

célra ajánlott a kaffnyomás 60 
cm H

2
O értéken való pontos 

megtartására.

Kat.szám: 54-07-000

Harapásgátló
6-os méret, alkalmas a 3, 4 és 5-ös 
méretű laringeális tubusokhoz 

40-70-060 autoklávozható
40-60-060-1 egyszer használatos

5-ös méret, alkalmas a 2 és 2.5 
méretű laringeális tubusokhoz 

40-70-050 autoklávozható
40-60-050-1 egyszer használatos

Fecskendő
Luer csatlakozással és az egyes 
tubusok felfújásához szükséges 
térfogatot jelző színkódolt skálával 

Méret LT Kat.szám db
  20ml 0-1 54-04-111 10
  60ml 2-3 54-04-444 10
100ml 4-5 54-04-555 10

Rugalmas lekötőszalag
hossza 75 cm

40-06-075 10 db
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