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BIVONA®-TRACHEOTOMIECANULES VOOR 
PASGEBORENEN EN KINDEREN EN BLUE 
LINE ULTRA-CANULES VOOR KINDEREN®

ELKE ADEMHALING TELT 
Wij bieden u een volledig assortiment aan van tracheotomie-canules gemaakt van 
siliconen en polyvinylchloride (PVC), die voorzien in de behoeften van alle patiënten, 
pasgeborenen of kinderen, in het ziekenhuis of andere klinische omgevingen.

• Breed indicatieveld  - Bivona® tracheotomiecanules gemaakt van siliconen 
zijn ideaal, vanaf de eerste keer toepassen bij de patiënt tot aan het geleidelijk 
ontwennen. De canules zijn ontworpen ter bescherming tegen luchtpijp  ulceraties 
en om het met de tracheotomie gepaard gaande ongemak te beperken. 

• Kosten-effectiviteit  - De siliconen canules van Bivona® kunnen worden gerecycled*, 
waarmee de levensduur van de canule in het ziekenhuis of in andere klinische 
omgevingen wordt verlengd.

• Economisch voordeel  - De Blue Line Ultra®-canules van PVC zijn ideaal als eerste 
lijns PVC-canules of als voorlopige canules voor de MRI.

• Veiligheid  - De Bivona® en Blue Line Ultra® tracheotomiecanules worden zonder 
DEHP gefabriceerd.

BIVONA®-CANULES VOOR PASGEBORE-
NEN EN KINDEREN

• Siliconen

• Gewapend, om obstructiegevaren te 
voorkomen

• Onder omstandigheden MRI-
compatibel

• Beschikbaar in verschillende 
standaardversies: 
 - Zonder cuff 
- Met opgeplakte TTS™ hogedruk cuff 
- Met Aire-Cuf® lagedruk cuff 
- Met Fome-Cuf® schuim cuff 
- Met FlexTend™ vaste flens 
- Met Hyperflex™ verstelbare flens

• Oplossingen op maat

• CE0473

BLUE LINE ULTRA®-KINDERCANULES

• PVC

• Niet gewapend (not wire reinforced) 

• Aangepast voor MRI

• Ondoorgankelijk voor röntgenstralen

• Gefabriceerd zonder DEHP

• Voldoende stijfheid voor het inbrengen 
tijdens het verwisselen van de canules

• CE0086

*Raadpleeg de bij het product geleverde gebruikersinstructie.
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