
VBM endoszkópos maszk
Lehetővé teszi, hogy az endoszkópos vizsgálat vagy fiberoszkópos intubáció 
közben egyidejűleg lélegeztessük is a beteget. Ez nagyban növeli a páciens 
komfortját és az orvos munkájának minőségét.

 Fiberoszkópos intubáció
A fiberoszkópra felfűzött endotracheális tubus könnyen mozgatható a bronchoszkópon, mert a maszkon lévő flexibilis 
szilikon membrán  ezt lehetővé teszi. Az intubáció után a szilikon membránt egyszerűen be kell nyomni a maszkba, 
ezután a maszkot leemelhetjük a tubusról (maga a membrán a tubuson marad).

 Bronchoszkópia
A membrán ideális tömítést biztosít, ezáltal hatékony lélegeztetést tesz lehetővé a bronchoszkópia előtt, alatt és utána, 
azáltal a vizsgálat időkényszere csökken.

 Gasztroenterológia 
 Transoesophagealis echocardiographia

Az Entonox (50% N
2
O/50% O

2
) ideálisan használható rövid idejű, várhatóan fájdalommal járó kisebb beavatkozásoknál. Az En-

tonoxot az éber állapotú páciens maga lélegzi be a maszkon keresztül. Gyors fájdalomcsillapító hatása van és ez lehetővé te-
szi, hogy az endoszkópot az orvos könnyen bevezesse a maszkon lévő szilikon membrán nyílásán keresztül. Az entonox ha-
tása gyorsan csökken, nem okoz posztoperatív problémákat

Alkalmazási területek:

Endoszkópos maszk

Fiberoszkópos intubációhoz és bronchoszkópiához

Kat.szám méret átmérő kiszerelés
30-40-000   #0 újszülött 2 mm 6 db
30-40-111   #1 csecsemő 2 mm 6 db
30-40-333   #3 gyermek 3 mm 6 db
30-40-555   #5 felnőtt 5 mm 6 db

Gasztroenterológiához, 
transoesophagealis echocardiographiához

Kat.szám méret átmérő kiszerelés
30-40-335   #3 gyermek  5 mm 6 db
30-40-777   #5 felnőtt 10 mm 6 db
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Maszkrögzítő szalagok

Membrán

Bronchoszkópos tubus

Bronchoszkópos tubus

Maszkrögzítő pánt
anyaga szilikon

méret kat.szám cs.egység

gyermek 35-70-155 10
felnőtt 35-70-255 10

Maszkrögzítő szalag
anyaga szivacs
maszkméret kat.szám cs.egység

#1 35-40-622 10
#3+5 35-40-633 10

Szilikon membrán
autoklávozható 134 °C-ig

lyukátmérő kat.szám cs.egység

  2 mm 30-40-101 5
  3 mm 30-40-103 5
  5 mm 30-40-105 5
10 mm 30-40-110 5

A VBM bronchoszkópos tubus feladta, hogy mechanikus védelmet adjon a 
bronchoszkópot számára a beavatkozás során.

1. Nyílása elegendően nagy a bronchoszkóp és  az endotracheális tubus bevezetéséhez.

2. Hosszúsága biztosítja a bronchoszkóp garatba vezetését.

3. A külső harapásgátló rész megvédi a bronchoszkópot.

4. Egyszer használatos a fertőzések és a kontamináció elkerülése érdekékében.

5.  A különböző méretek alkalmazkodnak a páciens méretéhez és a feladathoz.

külső harapásgátlóval
egyszer használatos, anyaga EVA

# páciens hossz kat.szám cs. egység

0 újszülött 36 mm 30-40-400-1 10
2 gyermek 65 mm 30-40-420-1 10
4 felnőtt 85 mm 30-40-440-1 10

Maszkrögzítő gyűrű
anyaga fém

kat.szám cs.egység

80-11-266 10
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