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BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE
TRACHEOSTOMITUBER
HVERT ÅNDEDRÆT TÆLLER
Vi tilbyder et komplet program af tracheostomituber i silicone og PVC (polyvinylchlorid),
der opfylder ethvert behov hos neonatale og pædiatriske patienter i hospitals- eller
andre behandlingsmæssige miljøer.
• Første intubering til dekanylering – Bivona® tracheostomituber i silicone er ideelle til
den første intubering, indtil patienten er klar til dekanylering. Tuberne er designet med
henblik på at beskytte den tracheale anatomi og reducere tracheostomirelaterede tryksår
• Økonomiske fordele – Bivona® siliconetuber kan genbearbejdes,* hvorved deres levetid
forlænges på hospitalet og for patienter, der bliver behandlet i andre kliniske omgivelser
• Omkostningseffektive – Blue Line Ultra® PVC-tuber er ideelle som omkostningseffektive
PVC- eller midlertidige MR-sikre tuber til “første intubering”
• Bivona® og Blue Line Ultra® tracheostomituber fremstilles uden DEHP blødgører

BIVONA® NEONATALE OG
PÆDIATRISKE TUBER

BLUE LINE ULTRA®
PÆDIATRISKE TUBER

• Silicone

• PVC

• Spiralforstærkede, forhindrer
okklusion af tuben

• Ingen spiralforstærkning

• MR - konditionelle

• Røntgenfaste

• Fremstilles uden DEHP blødgører

• Fremstilles uden DEHP blødgører

• FlexTend™ TTS™

• Lige distal ende

• TTS™ (tight to shaft) cuff
• Hyperflex™

• Letter indføring uden obturator i
forbindelse med akut tubeudskiftning

• Aire-Cuf™

• Uden cuff

• MR-sikre

• Fome-Cuf™
• Mulighed for tilpasning
• Uden cuff
* Der henvises til brugsanvisningen, der følger med produktet.
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