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BLUSELECT®-TRACHEACANULES 
ELKE ADEMHALING TELT
BLUselect®-tracheacanules
U vroeg, wij luisterden. Na gesprekken met honderden clinici hebben wij 
verbeteringen aangebracht aan onze tracheacanules om aan de behoeften van 
uw patiënten te voldoen.
Bij de verzorging van een patiënt met een tracheostomie moet u een tracheacanule 
kiezen die het best aansluit op de specifieke klinische behoeften van de patiënt. 
De BLUselect®-tracheacanules bieden opties voor diverse patiënten:

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

BLUselect®-tracheacanules worden niet vervaardigd met DEHP-weekmakers.

Canules en verpakkingen met kleurcodes
• Canules en verpakkingen hebben een kleurcode die de 

maat aangeeft
• Kleurcodes bedoeld om te zorgen dat een canule van de 

juiste maat wordt gebruikt voor de patiënt

Laserafdruk op halsplaten
• Productinformatie kan niet worden veranderd door secreties 

of reiniging
• Geeft de canulemaat aan die aan de patiënt is voorgeschreven

Opgevulde of blokjesmarkeringen rondom de canule
• Geeft aan of de canule gevensterd of niet-gevensterd is
• Markeringen geven aan of er een gevensterde of  

niet-gevensterde inwendige canule moet worden gebruikt 
zoals voorgeschreven aan de patiënt

Compleet assortiment canulematen
• Met of zonder inwendige canule
• Met of zonder cuff
• Gevensterd of niet-gevensterd

BLUselect® Suctionaid®-canules
• De opzuiging in de canule verwijdert secreties van boven de 

cuff om te helpen aspiratie tot een minimum te beperken
• Deze opzuigfunctie kan worden gebruikt voor vocalisatie 

van beademde patiënten

SOFT-SEAL®-canules
• Cuff met lage druk en hoog volume, ontworpen met het 

oog op minimaal trauma
• Na het legen ligt de cuff soepel tegen de canule aan voor 

gemakkelijker inbrengen
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