
PeRkÜtaN tRakeoStomi (PDt)
Tüm yöntemler endoskopik izlemeyi ve sürekli ventilasyonu 
kolaylaştırır. Her bir yöntem için, size iyi eşleşen setleri 
ve ayrı sipariş edilebilen kapsamlı set bileşeni yelpazesini 
sunabiliriz.

Kullanım amacına göre setler kombine edilebilir. 
PercuQuick ve PercuTwist setleri önceden yapılandırılmıştır; 

“Solo set” ile tüpü seçersiniz. Yüksek kalitedeki trakeostomi 
tüpleri özellikle ilgili dilatörlere uyarlanan uçlarla teslim 
edilir. Isıya duyarlı malzemelerin, hidrofilik kaplama 
ve esnek sabitleme flanşlarının kullanımı sayesinde 
bu trakeostomi tüpleri, PDT için özel olarak geliştirilen 
takma dilatörleri ile en iyi tercihtir.

PeRCutwiSt
tek aDimli yöNtem

PeRCuQuiCk
Çok aDimli yöNtem

PeRCuQuiCk tek 
aDimli yöNtem

PercuTwist Solo set

Ref. 121557

Ref. 121550

PercuQuick

Ref.121501

TracheoFix

Ref. 120348

Ultra TracheoFlex

PercuQuick değişim set

Ref. 121553

Ref. 121551

PercuQuick dilatör set

geleNekSel yöNtem:
PeRCuQuiCk Çok aDimli DilatöR Seti
Hassas adım adım dilasyon, enfeksiyonların azaltılmasına 
ve mükemmel kozmetik sonuçlarla birlikte hızlı iyileşmeye 
yardımcı olur.

HePSi biR aRaDa yöNtem:
PeRCuQuiCk tek aDimli DilatöR
Dilasyon, yalnız tek bir alet ile yürütülür. Sonuçlar, 
Çok Adımlı yöntem ile elde edilenlerle karşılaştırılabilir.

DevRimSel yöNtem:
PeRCutwiSt tek aDimli DilatöR
Bu patentli yeni tek adımlı dilatör, perkütan trakeostomiyi ilk 
defa olarak kontrol edilebilir ve gerçekten güvenli bir prosedür 
haline getirdi.

CrystalClear

Ref. 121502

PercuQuick Tek Adımlı set

Ref. 121560
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PeRCuQuiCk PDt
i.Ç.
(mm)

d.Ç. 
(mm)

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 

BOY. A 
(mm)

BOY. B
(mm) 

BOY. C 
(mm)

AÇi Ø 
(YAkl.)

kAf ø
(mm)

7,0 10,7 81,0 mm 42,0 47,0 28,0 90° 27

8,0 11,7 98,0 mm 42,0 57,0 35,0 90° 32

9,0 12,7 117,0 mm 42,0 77,0 35,0 90° 32

tRaCHeoFiX PDt
i.Ç.
(mm)

d.Ç. 
(mm)

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 

BOY. A 
(mm)

BOY. B
(mm) 

BOY. C 
(mm)

AÇi Ø 
(YAkl.)

kAf ø
(mm)

7,0 9,0 70,0 mm – – 70,0 78° 27

8,5 10,3 78,0 mm – – 78,0 86° 27

10,0 12,3 86,0 mm – – 86,0 90° 32

ultRa tRaCHeoFleX PDt
i.Ç.
(mm)

d.Ç. 
(mm)

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 

BOY. A 
(mm)

BOY. B
(mm) 

BOY. C 
(mm)

AÇi Ø 
(YAkl.)

kAf ø
(mm)

7,0 10,4 63,0 mm 32,0 3,0 28,0 90° 22

8,0 11,4 88,0 mm 32,0 21,0 35,0 90° 24

9,0 12,4 117,0 mm 42,0 40,0 35,0 90° 25

CRyStalCleaR PDt
i.Ç.
(mm)

d.Ç. 
(mm)

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 

BOY. A 
(mm)

BOY. B
(mm) 

BOY. C 
(mm)

AÇi Ø 
(YAkl.)

kAf ø
(mm)

7,5 10,0 70,0 mm 29,2 – 40,8 95° 21

8,5 11,3 81,0 mm 35,5 – 45,5 95° 28

9,5 12,7 87,0 mm 39,9 – 47,1 95° 28

ref. SİPArİş BOYU mktr

121550 7,0/8,0/9,0 1

ref. SİPArİş BOYU  mktr

121501 7,0/8,5/10,0 1

ref. SİPArİş BOYU mktr

120348 7,0/8,0/9,0 1

ref. SİPArİş BOYU mktr

121502 7,0/8,0/9,0 1

Set bİleşeNleRİ
• düşük basınç kaflı trakeostomi tüpü
• basit ve güvenli kilitleme mekanizmalı 

hareketli sabitleme flanşı
• konforlu boyun bandı
• giriş dilatörü
• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• düşük basınç kaflı trakeostomi tüpü
• esnek sabitleme flanşı
• konforlu boyun bandı
• giriş dilatörü
• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• düşük basınç kaflı, spiralli 

trakeostomi tüpü
• basit ve güvenli kilitleme mekanizmalı 

hareketli sabitleme flanşı
• konforlu boyun bandı
• giriş dilatörü
• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• düşük basınç kaflı trakeostomi tüpü
• esnek sabitleme flanşı
• konforlu boyun bandı
• giriş dilatörü
• steril
• tek kullanımlık

PDt tRakeoStomİ tÜPÜ SetleRİ
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PeRCutwiSt XXl SaP
ref. AÇiklAmA mktr

121558 torku artırmak için PercuTwist dilatöre takılacak sap
• steril, tek kullanımlık

2

İlk aDim DilatöRÜ
ref. AÇiklAmA mktr

121503 soluk borusu D.Ç.'ın başlangıç dilasyonu içim dilatör 2,2 – 6 mm
• steril, tek kullanımlık

5

PeRCutwiSt

PeRCutwiSt akSeSuaRlaRi
Tüm ürünler ayrı steril ambalajdadır.

DevRimSel yöNtem:
PeRCutwiSt tek aDimli DilatöR
Güvenli, hızlı, nazik: Bu patentli tek adımlı dilatör, perkütan 
trakeostomiyi ilk defa kontrol edilebilir ve gerçekten güvenli 
bir prosedür haline getirdi ve böylece yeni bir standart ortaya 
koydu. Şaşırtıcı şekilde basit ve nazik bir uygulamayla teslim 
edilmektedir. Trakeostomanın normdaki en iyi kozmetik 
sonuçlarla hızlı şekilde iyileştirilmesi. Dilasyon dişine sahip 
benzersiz tasarımı bir yandan basit döndürme aracılığıyla 
aynı anda dilasyon gerçekleştirirken trakeal anterior duvarın 
kaldırılmasını mümkün kılar. İstendiği zaman dilasyon yerinin 
kısıtlanmayan endoskopik görünümü temin edilir.

• hidrofilik kaplama penetrasyon için gereken kuvveti azaltır
• üç farklı çap, dokuya penetrasyon sırasında dönen 

kuvvetlerin en uygun uygulanmasını mümkün kılar

Pratik ve zaman tasarruflu: PercuTwist Set, her ikisi de eşit 
derecede uyumlu olan PercuQuick veya CrystalClear 
trakeostomi tüpü ile kullanıma sunulmuştur.

Serbest tercih: PercuTwist SOLO Set ile uygulamaya bağlı 
olarak tüpü seçersiniz. Tüp, takılan dilatöre hassas şekilde 
uyar ve böylece stomadan düzgün ve nazik bir şekilde takılır.
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ref. eBAt mm mktr

121557 7,0/8,0/9,0 1

ref. eBAt mm mktr

121555 7,0/8,0/9,0 1

ref. eBAt mm mktr

121556 7,0/8,0/9,0 1

kombiNaSyoN imkaNlaRi

Set bİleşeNleRİ
• PercuTwist dilatör
• J uçlu ve takma yardımcılı kılavuz tel
• delme kanülü
• neşter
• Luer-kilitli şırınga
• boyun bandı
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık

PeRCutwiSt Solo Set

Belirtilen ebatlar her zaman kullanılan trakeostomi tüpünün ebadına karşılık gelir (bkz. sayfa 21)

Ref. 121550
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Ref. 120348
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Ref. 121501
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Ref. 121502
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

ekSikSiz SetleR

Set bİleşeNleRİ
• PercuTwist dilatör
• takma dilatörü içeren PercuQuick trakeostomi tüpü
• J uçlu ve takma yardımcılı kılavuz tel
• delme kanülü 17G x 70mm/14G x 52mm
• neşter
• Luer-kilitli şırınga
• boyun bandı
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• PercuTwist dilatör
• takma dilatörü içeren CrystalClear trakeostomi tüpü
• J uçlu ve takma yardımcılı kılavuz tel
• delme kanülü 17G x 70mm/14G x 52mm
• neşter
• Luer-kilitli şırınga
• boyun bandı
• lateks içermez
• steril
• tek kullanımlık

PeRCuQuiCk iÇeReN PeRCutwiSt Set CRyStalCleaR iÇeReN PeRCutwiSt Set
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ref. eBAt mm mktr

121549 7,0/8,0/9,0 1

PeRCuQuiCk® Çok aDimli

geleNekSel yöNtem: PeRCuQuiCk Çok aDimli DilatöR Seti
İlk adım dilatör ile uçları hidrofilik kaplama ile donatılmış ve ebada göre 
kademelendirilmiş diğer yedi dilatör içeren PercuQuick Çok Adımlı set, 
trakeostomanın atravmatik dilasyonunu mümkün kılar ve böylece komplikasyon 
riskini azaltır.

• ucun hidrofilik kaplaması dilasyonu kolaylaştırır ve penetrasyon için 
gereken kuvveti azaltır

• Rüsch trakeostomi tüplerinin ucu dilatörlere özel olarak uyarlanmıştır 
ve bu sayede trakeostomadan nazik geçişe imkan tanır

Set bİleşeNleRİ
• dilatörler ve sarı kılavuz manşonu ile eksiksiz set
• İlk Adım dilatörü, delme kanülü, neşter, Luer-kilitli şırınga, 

boyun bandı ve J uçlu kılavuz teli içeren uygulama seti
• düşük basınçlı kaf ve takma dilatörü içeren PercuQuick 

trakeostomi tüpü
• steril
• tek kullanımlık

PeRCuQuiCk Set

Belirtilen ebatlar her zaman kullanılan trakeostomi tüpünün ebadına karşılık gelir (bkz. sayfa 21)

28 PerkÜtAn trAkeOStOmi (Pdt)



Set bİleşeNleRİ
• İlk Adım dilatörü, delme kanülü, neşter, 

Luer-kilitli şırınga ve J uçlu kılavuz teli içeren 
uygulama seti

• sarı kılavuz manşonu 
• PercuQuick Tek Adımlı dilatör
• steril
• tek kullanımlık

PeRCuQuiCk tek aDimli Set

++

PeRCuQuiCk tek aDimli DilatöR
ref. SİPArİş eBAdi / d.Ç. mktr

121565 7,0 / 8,0 / 9,0 mm 1

ref. mktr

121553 1

ref. mktr

121551 1

ref. SiPAriş BOYU mktr

121560 7,0/8,0/9,0 1

PeRCuQuiCk® tek aDimli

HePSi biR aRaDa yöNtem:  
PeRCuQuiCk tek aDimli DilatöR
Dilasyon, yalnız tek bir alet ile yürütülür. PercuQuick Tek 
Adımlı dilatörü hidrofilik kaplaması sayesinde en uygun 
dilasyon özellikleri sunar.

• Tek Adımlı ucun özel şekli yalnız tek adımda dilasyon sağlar
• daha fazla güvenlik ve daha iyi kullanım için şimdi 

durduruculu

Set bİleşeNleRİ
• İlk Adım dilatörü, delme kanülü, neşter, 

Luer-kilitli şırınga, boyun bandı ve J uçlu 
kılavuz teli içeren uygulama seti

• steril
• tek kullanımlık

Set bİleşeNleRİ
• 7 dilatör ve sarı kılavuz manşonu içeren set
• steril
• tek kullanımlık

PeRCuQuiCk Değişim Seti 

PeRCuQuiCk DilatöR Seti

tÜPleRimizle biR aRaya getiRme SeÇeNekleRi

Ref. 121550
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Ref. 120348
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Ref. 121501
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Ref. 121502
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm
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