
tRaCHeoFiX tÜP
SiPAriş BOYU İ.Ç. d.Ç. tOPlAm UzUnlUk (Cll=A+B+C) BOY. A BOY. B BOY. C AÇi Ø (YAkl.) kAf ø

 7,0 7,2 mm 9,0 mm 70,0 mm – – 70,0 mm 78° 27,0 mm

 8,5 8,7 mm 10,3 mm 78,0 mm – – 78,0 mm 86° 27,0 mm

 10,0 10,2 mm 12,3 mm 86,0 mm – – 86,0 mm 90° 32,0 mm

 11,0 11,2 mm 13,3 mm 86,0 mm – – 86,0 mm 88° 35,0 mm

öNCeDeN şekilleNDiRilmiş 
tRakeoStomi tÜPleRi

tRaCHeoFiX
iSiya DuyaRli PvC‘DeN yaPilaN tRakeoStomi tÜPÜ

• kaflı versiyonlar:
- Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf
- mavi pilot balon
- düşük basınçlı kaf

• fenestreli veya fenestresiz
• dönen kilitleme mekanizmalı çok işlevli konnektör set 

(versiyona bağlı olarak konuşma valfı, öksürük kapağı, 
sızdırmazlık kapağı, 15 mm konnektör, vs. içerir)

• yumuşak sabitleme flanşı, harf kodlu, her yöne esnek
• sabitleme flanşı ve iç kanül, boya göre renk kodlu
• iç kanül sistemleri için yenilikçi bağlantı mekanizması 

(döner kilitleme)
•  tüp şaftı boyunca kesintisiz X ışını işaretleyicisi
• lateks içermez
• steril
• tek hasta kullanımı

baSİt ve gÜveNlİ taNimlama

1) Sabitleme flanşında işaretleme harfleri:

C = Kaflı tüp (fenestresiz)
P = Fenestreli tüp (kaf olmadan)
CP = Kaflı ve fenestreli tüp
 = Kafsız ve fenestresiz tüp

2) İç kanülde renkli daire ve boya göre renk kodu:

kesintili renkli daire:
fenestreli

kapalı renkli daire:
fenestresiz

akSeSuaRlaR
TracheoFix Set aksesuarları ayrı olarak sunulmuştur.
Bkz. sayfa 15

ayiRt eDİCİ özellİk
PDT için TracheoFix Set.
Bkz. sayfa 21

TracheoFix tüpü yoğun tedavi, KBB ve uzun vadeli bakımda 
farklı hasta popülasyonunda kullanılabilir. İç kanül sistemleri 
için yenilikçi uyarlama ve bağlantı mekanizmasının bir sonucu 

olarak, tüp değiştirildiğinde ne sabitleme flanşı 
ne de trakeostomaya temas edilir. 

16 ÖnCeden şekillendirilmiş trAkeOStOmi tÜPleri



eaSyCRiC Set

ref. UÇtA İ.Ç. mktr

120605 5,0 1

takma DilatöRÜ

tUtACAktA İ.Ç. UÇtA İ.Ç. UÇtA d.Ç. tUtACAğin ArkASindA UCA UzUnlUk tOPlAm UzUnlUk AÇi

3,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 125,0 mm 130,0 mm 66,9°

 

eaSyCRiC aCil DuRum kRikotiRotomi tÜPÜ

SiPAriş eBAdi BOYUn PlAkASi ArkASi İ.Ç. UÇtA İ.Ç. BOYUn PlAkASi ArkASi d.Ç. UÇtA d.Ç. l (OrtA Çizgi) tOPlAm UzUnlUk dereCe ° OlArAk AÇi

5,0 6,0 mm 5,0 mm 8,5 mm 5,8 mm 70,0 mm 95,0 mm 66,9°

 

özel ÜRÜNleR
Her şeye hazırdır. Acil durum prosedüründen 
ameliyathaneye kadar; Teleflex’in Rüsch marka mükemmel 
koordine edilmiş özel setleri, tüm uygulamalar için doğru 
ebatta ve ambalajda her şeyi elinizin altına getirir. 
Bu sayede hastaya en iyi bakımı ve güvenli ve ekonomik işi 
yürütebilirsiniz. 
Acil durum konyotomi seti EasyCric, intübasyon veya 
havalandırma mümkün olmadığında üst solunum yolunun 
tıkanması durumunda hızlı müdahale için gereken her şeyi 

içerir. Benzersiz çift lumenli TracheoPart trakeostomi 
tüpleri iki tarafın ayrı ayrı havalandırılmasını sağlar. 
Esnek LaryngoFlex trakeostomi tüpü, anestezi sırasında 
trakeostomi hastaları için güvenli ve kanıtlanmış çözümdür. 
TPS Multiflex, trakeostomi hastalarının kesme evresi nazik 
şekilde kısalmak için kullanılır. Trakeostoma tutucu, yüksek 
hasta tolere edilebilirliği ve ayrıca basit ve güvenli kullanım 
özelliklerini taşır.

eaSyCRiC
SelDiNgeR tabaNli aCil DuRum kRikotiRotomi Seti

Bu set, her türlü diğer prosedür imkansız olduğunda bir 
yedekleme cihazıdır. Her zaman kolayca temin edilebilen 
bir sete sahip olmak bir hastanın hayatını kurtarabilir.

Önceden monte edilen EasyCric tüp ve dilatör,  
yetişkinler için eksiksiz set (ebat 5)
• hidrofilik kaplı
• anatomik şekilli
• sabit, şeffaf boyun plakası, mavi takma 

dilatörüne önceden monte edilmiş
• ergonomik tutacak
• 15 mm konnektör
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• trakeostomi tüpü, şeffaf
• düz ve yumuşak uçlu bükülmeyen kılavuz 

tel (40 cm uzunluk Ø 1,3 mm)
• delme iğnesi (3 cm)
• neşter
• Luer-Kilitli şırınga (5 ml)
• 20 ml salin çözeltisi
• konforlu boyun bandı
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tRaCHeoQuiCk Set
kafsız

tRaCHeoQuiCk PluS Set
kaflı

Set bİleşeNleRİ
• konyotomi tüpü
• konnektörlü ve silikondan 

yapılmış esnek tüp uzatma parçası
• neşter
• tüpe önceden takılmış tek yönlü 

şırınga ve konforlu boyun bandı

Set bİleşeNleRİ
• konyotomi tüpü
• konnektörlü ve silikondan 

yapılmış esnek tüp uzatma parçası
• neşter
• tüpe önceden takılmış tek yönlü 

şırınga ve konforlu boyun bandı

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

120604 4,0 1

tRaCHeoQuiCk koNyotomi tÜPÜ
SiPAriş BOYU / i.Ç. d.Ç. 

2,0 mm 2,8 mm

4,0 mm 4,8 mm

tRaCHeoQuiCk PluS koNyotomi tÜPÜ
SiPAriş BOYU / i.Ç. d.Ç. 

4,0 mm 5,0 mm

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

120600 2,0, 4,0 1

tRaCHeoQuiCk
aCil DuRum koNyotomi Set

• önceden monte edilmiş konyotomi seti, kullanıma hazır
• paslanmaz çelikten yapılmış konik takma dilatörü
• plastikten yapılmış konyotomi tüpü
• 15 mm konnektör
• sabitleme plakası
• takılı durdurucu
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık
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tRaCHeoPaRt tÜP ÇiFt lumeNli tRakeoStomi bRoNşiyal tÜP

SiPAriş BOYU 2 x i.Ç. d.Ç. kAf ø BrOnşiYAl kAf ø trAkeAl
ref. 116400 milin 
UzUnlUğU ref. 116401 milin UzUnlUğU

intrAtrAkeAl UzvUn 
UzUnlUğU

7,5 mm 4,76 mm 13,9 mm 18,0 mm 26,0 mm 180,0 mm 190,0 mm 75,0 mm

8,5 mm 4,76 mm 13,9 mm 18,0 mm 31,0 mm 190,0 mm 200,0 mm 85,0 mm

9,5 mm 4,76 mm 13,9 mm 18,0 mm 31,0 mm 200,0 mm 210,0 mm 95,0 mm

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

116400 7,5 – 9,5 1

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

116401 7,5 – 9,5 1

tRaCHeoPaRt
iSiya DuyaRli PvC‘DeN yaPilmiş lateRal olaRak ayRilmiş HavalaNDiRma iÇiN ÇiFt lumeNli 
tRakeoStomi bRoNşiyal tÜP

• Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf
• entegre dönen 15 mm konnektör
• açık şeffaf sabitleme flanşı
• kesintisiz X-ışını işaretleyicisi
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• trakeostomi tüpü
• 2 emme kateteri
• bronkoskopi için uzatma parçaları ve kapanabilir 

açıklıklar içeren açılı 2 adet bağlantı parçası
• Y-konnektörü
• konforlu boyun bandı

Set bİleşeNleRİ
• trakeostomi tüpü
• 2 emme kateteri
• bronkoskopi için uzatma parçaları ve kapanabilir 

açıklıklar içeren açılı 2 adet bağlantı parçası
• Y-konnektörü
• konforlu boyun bandı

tRaCHeoPaRt Set
soldan bronşiyal intübasyon için

tRaCHeoPaRt Set
sağdan bronşiyal intübasyon için
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Özellikle pediatrik kullanım için 
ebat 6 kullanıma sunulmuştur

tPS multiFleX Set

a)  Benzersiz kilitleme mekanizması 
olan hareketli sabitleme flanşı  
ebat İ.Ç. 8,0 ve 10,0 mm

b)  Vida dişli halkalı 
sabitleme flanşı  
ebat İ.Ç. 6,0 mm

laRyNgoFleX tÜP

SiPAriş BOYU / i.Ç. d.Ç. 
tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) BOY. A BOY. B BOY. C AÇi Ø (YAkl.) kAf ø

7,0 mm 10,4 mm 270,0 mm 30,0 mm 173,0 mm 67,0 mm 180° 22 mm

8,0 mm 11,4 mm 270,0 mm 34,0 mm 164,0 mm 72,0 mm 180° 24 mm

9,0 mm 12,4 mm 280,0 mm 42,0 mm 161,0 mm 77,0 mm 180° 25 mm

10,0 mm 13,4 mm 290,0 mm 41,0 mm 167,0 mm 82,0 mm 180° 26 mm

11,0 mm 14,4 mm 290,0 mm 41,0 mm 167,0 mm 82,0 mm 180° 28 mm

tPS multiFleX tutuCu
SiPAriş BOYU / i.Ç. d.Ç. tOPlAm UzUnlUk SABitleme flAnşi tiPi

P. 6,0 mm 8,3 mm 110,0 mm b

Ye
tiş

ki
n 8,0 mm 11,4 mm 110,0 mm a

10,0 mm 13,4 mm 110,0 mm a

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. AÇiklAmA mktr

121181 7,0 – 11,0 sabitleme flanşı olmadan 2

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. AÇiklAmA mktr

121182 7,0 – 10,0 sabitleme flanşı ile 2

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

120460 6,0 – 10,0 1

laRyNgoFleX
laRiNgektomileR iÇiN SPiRalli eSNek tRakeoStomi tÜPÜ
iSiya DuyaRli PvC‘DeN yaPilmiştiR

tPS multiFleX
SPiRalli tRakeoStomi tutuCu

• silikonize
• anatomik şekilli
• ince duvarlı düşük basınçlı kaf:

– Luer ve Luer-Lock şırınga uçları için valf
– mavi pilot balon
– düşük basınçlı kaf

• sabit beyaz 15 mm konnektör
• radyopak
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık

• silikondan yapılmış intratrakeal disk içeren spiralli tutucu
• uzunluğun değiştirilebilmesi için eşit aralıklı spiralli bölmeler
• lateks içermez
• steril
• tek hasta kullanımı

Sabitleme FlaNşi iÇeRmeyeN laRyNgoFleX
• Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf içeren
• 11,0 ebadında da kullanıma sunulmuştur

Sabitleme FlaNşi iÇeReN laRyNgoFleX
• Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf içeren
• benzersiz kilitleme mekanizması içeren yeni sabitleme flanşı 

tasarımı
• 11,0 ebadında mevcut değildir

Set bİleşeNleRİ
• trakeostomi tutucu
• silikondan yapılmış sızdırmazlık kapağı
• 15 mm konnektör
• hareketli sabitleme flanşı
• konforlu boyun bandı
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