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TUBOS DE TRAQUEOSTOMIA BLUSELECT® 
CADA RESPIRAÇÃO CONTA
Tubos de traqueostomia BLUselect®

Pediu e nós ouvimos. Depois de entrevistarmos centenas de médicos, melhorámos 
os nossos tubos de traqueostomia para satisfazer as necessidades do seu doente.
Ao cuidar de um doente com traqueostomia, deve escolher o tubo de traqueostomia 
que mais se adeque à sua necessidade clínica específica. Os tubos de 
traqueostomia BLUselect® têm opções para uma variedade de doentes:

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE O SITE 
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

Os tubos de traqueostomia BLUselect® não são fabricados com plastificantes de DEHP.

Tubos e embalagens com códigos de cores
• Os tubos e as embalagens têm códigos de cores por 

tamanhos
• Os códigos de cores destinam-se a assegurar que 

é utilizado o tubo de tamanho correto para o doente

Impressão a laser nas flanges
• A informação do produto não pode ser alterada por 

secreções ou pela limpeza
• Mostra o tamanho do tubo prescrito para o doente

Marcas sólidas ou quadriculadas à volta do tubo
• Indicam se o tubo é fenestrado ou não fenestrado
• As marcas indicam se deve ser utilizada uma cânula 

interna fenestrada ou não fenestrada conforme prescrito 
para o doente

Tamanhos abrangentes de tubos
• Com ou sem cânula interna
• Com ou sem cuff
• Fenestrado ou não fenestrado

Tubos BLUselect® Suctionaid®

• A sucção criada no tubo remove as secreções acima do 
cuff para ajudar a minimizar a aspiração

• Esta funcionalidade de sucção pode ser utilizada para 
a vocalização do doente ventilado

Tubos SOFT-SEAL®

• Cuff de baixa pressão e elevado volume concebido para 
minimizar traumatismos

• Após o esvaziamento, o cuff ajusta-se suavemente ao tubo, 
ajudando a facilitar a inserção
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