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BLUSELECT® TRACHEOSTOMITUBER 
HVERT ÅNDEDRAG TÆLLER
BLUselect® tracheostomituber
I har spurgt og vi har lyttet. Efter at have interviewet hundredvis af klinikere har 
vi forbedret vores tracheostomituber, så de opfylder jeres patienters behov.
Ved behandling af en patient med en tracheostomi skal man vælge den 
tracheostomitube, der passer bedst til patientens specifikke kliniske behov. 
BLUselect® tracheostomituberne har valgmuligheder for mange forskellige 
patienter:

FOR YDERLIGERE INFORMATION, SE VENLIGST VORES HJEMMESIDE PÅ
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

BLUselect® tracheostomituber er ikke fremstillet med DEHP-blødgøringsmidler.

Tuber og pakninger med farvekodning
• Tuber og pakninger er farvekodede efter størrelse
• Farvekodningen skal sikre, at der anvendes en tube i den 

rigtige størrelse til patienten

Lasertryk på kanterne
• Produktinformationen kan ikke ændres af sekreter eller 

ved rengøring
• Viser den tubestørrelse, der er ordineret til patienten

Faste eller riflede markeringer omkring tuben
• Angiver, om tuben er fenestreret eller ufenestreret
• Markeringerne angiver, om der skal ordineres en 

fenestreret eller ufenestreret inderkanyle til patienten

Bredt udvalg af tubestørrelser
• Med eller uden inderkanyle
• Med eller uden manchet
• Fenestreret eller ufenestreret

BLUselect® Suctionaid® tuber
• Det sug, der dannes i tuben, fjerner sekreter fra steder 

over manchetten og mindsker behovet for aspiration
• Denne sugefunktion kan anvendes til patienter med 

vokaliseringsudstyr, som er i respiratorbehandling

SOFTSEAL® tuber
• Manchet med lavt tryk og højt volumen, der er designet til 

at minimere traume
• Efter at manchetten er tømt, hviler den blødt mod tuben, 

hvilket letter indsætningen.
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