LMA Protector

Een revolutie in Airway Management Access

De LMA Protector is het meest geavanceerde tweede generatie larynxmasker van Teleflex

Dubbele maagtoegang

Siliconen

Cuff Pilot-technologie

Het enige larynxmasker met een
dubbele maagtoegang, specifiek
ontworpen om maaginhoud weg
te houden van de luchtweg.

De tube en cuff zijn van 100%
siliconen, ftalaatvrij en ontworpen
om de vorm van de anatomie te volgen.
Het is aangetoond dat siliconen cuffs
het risico op keelpijn verlagen1 en een
hogere afdichtingsdruk bieden.2

Een geïntegreerde cuffdrukindicator
voor single use airway management
devices dat continu monitoring van
de cuffdruk in één oogopslag mogelijk
maakt en wanneer nodig, een handige
en nauwkeurige afstelling
vergemakkelijkt.3

Intubatiemogelijkheid

De verlengde cuff maakt een bovenste oesofageale seal mogelijk.

Laat directe intubatie met gebruik van visuele geleiding toe.

Voordelen

Second Seal-technologie

De arts

Uw instelling

De patiënt

De uitmuntende seal, de dubbele
maagtoegang en het continu
monitoren van de cuffdruk bieden
zekerheid.

Ontworpen om luchtweg
gerelateerde complicaties
terug te dringen en de
efficiëntie van procedures
te verbeteren.

Ftalaatvrije
siliconen cuff
ontworpen voor
het comfort
van de patiënt.

LMA Protector met Cuff Pilot-technologie
Intubatiemogelijkheid

Dubbele
maagtoegang

Siliconen tube met
dynamische vorm
Ftalaatvrij

Second Seal-technologie
(faciliteert oesofageale seal)

MRI-veilig*

First Seal-technologie

Cuff Pilot-technologie

(faciliteert orofaryngeale seal)

LMA Protector
Productcode met
Cuff Pilot-technologie

Productcode
met pilotballon

maat masker

gewicht patiënt

maximale
intracuffdruk**

maximale
binnendiam. ETT (mm)

grootste
maat ms

192030

195030

3

30-50 kg

60 cm H20

6,5

16 Fr.

192040

195040

4

50-70 kg

60 cm H20

7,5

18 Fr.

192050

195050

5

70-100 kg

60 cm H20

7,5

18 Fr.

ETT = endotracheale tube

|

MS = maagsonde

* Alleen LMA Protector met Cuff Pilot-technologie.
** Het wordt aanbevolen om de cuff op te blazen tot een maximale intracuffdruk van 60 cm H20.
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