
tRaCFleX PluS tÜP
SİPArİş BOYU/ İ.Ç. d.Ç. tOPlAm UzUnlUk (Cll=A+B+C) BOY. A BOY. B BOY. C AÇi Ø (YAkl.) kAf ø * İÇ kAnÜl

 3,0 5,3 mm 46,5 mm 21,1 mm 7,5 mm 17,9 mm 105° – –

 4,0 6,1 mm 56,5 mm 20,7 mm 9,5 mm 26,3 mm 105° – –

 5,0 7,6 mm 59,0 mm 24,0 mm 7,0 mm 28,0 mm 105° 14 mm –

 6,0 8,6 mm 64,0 mm 27,9 mm 7,0 mm 29,1 mm 105° 18 mm 6,0

 7,0 10,1 mm 69,3 mm 37,0 mm 9,5 mm 22,8 mm 100° 23 mm 7,0

 8,0 11,1 mm 87,3 mm 40,0 mm 21,9 mm 25,4 mm 100° 27 mm 8,0

 9,0 12,1 mm 118,2 mm 44,0 mm 47,8 mm 26,4 mm 100° 30 mm 9,0

 10,0 13,1 mm 121,2 mm 44,0 mm 43,2 mm 34,0 mm 100° 32 mm 10,0

 11,0 14,2 mm 128,2 mm 47,0 mm 48,1 mm 33,1 mm 100° 34 mm 11,0

* yalnız 121903 TracFlex Plus Set için

SPiRalli tRakeoStomi tÜPleRi

tRaCFleX PluS tÜP

• silikonize
• atravmatik uç
• kaflı versiyonlar:

–  valf sızdırmazlık kapağı içeren Luer ve Luer-Lock 
şırınga tipleri için valf

–  mavi pilot balon
–  düşük basınçlı kaf

• sabit 15 mm konnektör
• benzersiz güvenli kilitleme mekanizması içeren yumuşak, 

hareketli, renk kodlu sabitleme flanşı
• radyopak
• lateks ve DEHP içermez
• steril
• tek hasta kullanımı

tRaCFleX PluS
SPİRallİ tÜPleR, iSiya DuyaRli ve DeHP iÇeRmeyeN PvC‘DeN yaPilmiştiR

Rüsch tarafından üretilen en yeni Teleflex spiralli trakeostomi  
tüp ürün grubu konfor, güvenlik ve performans açısından 
gerçek bir “artı” sunar. Tüpün atravmatik uçları ve giriş 
klavuzu hasta dostu uygulama sağlar ve hastanın derisiyle 
soluk borusuna yavaş bir şekilde yerleştirilir. İnce duvarlı 
düşük basınçlı kaf, düşük basınç alanında soluk borusunda 
güvenli ve hassas bir sızdırmazlık sağlar. Basit kilitleme 
sistemi olan uyarlanabilir sabitleme flanşı sistemi hastanın 

boynuna uyacak güvenli ve hassas ayarlama yapmaya imkan 
tanır. Isıya duyarlı ve DEHP içermeyen PVC‘den yapılan 
anatomik şekilli ve spiralli şaftı ile TracFlex Plus trakeostomi 
tüpü, son derece esnek ve bükülmeye dayanıklı olup, hasta için 
maksimum hareket serbestisi sağlar. Esnek iç kanül sistemi 
sayesinde salgılar çok kolay ve hijyenik şekilde dışarı atılabilir 
ve böylece trakeostomi tüpünün iç lumeninin kontaminasyon 
riski en aza indirilir.
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** sipariş verirken, lütfen tüp boyunu da belirtin

tRaCFleX PluS İÇ kaNÜl
ref. SİPArİş BOYU İ.Ç. d.Ç. mktr

121910  6,0 5,0 mm 5,7 mm 10

 7,0 5,5 mm 6,2 mm 10

 8,0 6,5 mm 7,2 mm 10

 9,0 7,8 mm 8,3 mm 10

 10,0 8,8 mm 9,4 mm 10

 11,0 9,8 mm 10,4 mm 10

tRaCFleX PluS akSeSuaRlaRi, tek kullaNimlik
ref. AÇiklAmA mktr

121911 Banyo ya da duş sırasında su damlacıklarının girmesini ya da sızmasını önlemek için sıçrama 
koruyucusu görevini gören TracFlex Plus tüpleri duş kapağı

4

121912 Salgıların aşağıya doğru akması için TracFlex Plus tüpleri öksürük kapağı 4

121913 Sonlandırma terapisi için TracFlex Plus tüplerinde kullanılan sızdırmazlık kapağı 4

121915 ** TracFlex Plus trakeostomi tüpünün güvenli ve atravmatik şekilde takılması için giriş klavuzu 1

tRaCFleX PluS Set
kafsız

tRaCFleX PluS Set
kaflı

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

121900 3,0 – 11,0 2

ref. SİPArİş BOYU/ i.Ç. mktr

121903 5,0 – 11,0 2

Set bİleşeNleRİ
• trakeostomi tüpü
• renk kodlu durduruculu 2 adet esnek 

iç kanül (yalnız 6,0 – 11,0 ebatları)
• giriş klavuzu (obtüratör)
• konforlu boyun bandı
• duş kapağı
• öksürük kapağı
• suda çözünen kayganlaştırıcı jel, 3g poşet
• trakeostomi tüpü hasta kartı

Set bİleşeNleRİ
• trakeostomi tüpü
• renk kodlu durduruculu 2 adet esnek 

iç kanül (yalnız 6,0 – 11,0 ebatları)
• giriş klavuzu (obtüratör)
• konforlu boyun bandı
• duş kapağı
• öksürük kapağı
• suda çözünen kayganlaştırıcı jel, 3g poşet
• trakeostomi tüpü hasta kartı

tRaCFleX PluS iÇ kaNÜl

• renk kodlu durdurucu
• steril
• tek kullanımlık

tRaCFleX PluS akSeSuaRlaRi

• tek kullanımlık
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ultRa tRaCHeoFleX tÜP

SiPAriş BOYU / 
i.Ç. d.Ç. 

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 
ref. 120304

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 
ref. 120347

tOPlAm UzUnlUk 
(Cll=A+B+C) 
ref. 120378 BOY. A BOY. B BOY. C AÇi Ø (YAkl.) kAf ø

7,0 mm 10,4 mm 63,0 mm 113,0 mm 103,0 mm 32,0 mm 3,0 mm 28,0 mm 90° 22 mm

8,0 mm 11,4 mm 88,0 mm 138,0 mm 128,0 mm 32,0 mm 21,0 mm 35,0 mm 90° 24 mm

9,0 mm 12,4 mm 117,0 mm 167,0 mm 157,0 mm 42,0 mm 40,0 mm 35,0 mm 90° 25 mm

10,0 mm 13,4 mm 117,0 mm 167,0 mm 157,0 mm 46,0 mm 36,0 mm 35,0 mm 90° 26 mm

11,0 mm 14,4 mm 116,0 mm 166,0 mm 156,0 mm 43,0 mm 34,0 mm 39,0 mm 90° 28 mm

• silikonize
• atravmatik uç
• kaflı versiyonlar:

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

• sabit 15 mm konnektör
• yumuşak, hareketli sabitleme flanşı 
• radyopak
• lateks içermez
• steril
• tek hasta kullanımı

tRaCHeoFleX ÜRÜN yelPazeSi
iSiya DuyaRli PvC‘DeN yaPilaN SPİRallİ tÜP

Yumuşak ve esnek. KBB’de akut kullanım ve yoğun tedavi için 
TracheoFlex tüpleri, ileri derecede esnek ve uyarlanabilirdir. 
İnce duvarlı Widescope (düşük basınçlı) kaf içerir ve soluk 
borusunun sızdırmazlığını güvenli şekilde sağlar. TracheoFlex S 
ürün yelpazesi trakeostomi hastalarının uzun vadeli bakımı 

ve ventilatörden ayırma sırasında doğru tercihtir. İki 
trakeostomi sisteminin yumuşak uyarlanabilir malzemesi, 
travmaya sebep vermeden takılmasını sağlar ve soluk 
borusuna rahatsızlık vermez, tüpleri oldukça dayanıklı  
kılar ve bükülme ile sıkışmayı önler.

ultRa tRaCHeoFleX tÜP
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