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BLUSELECT® TRAKEOSTOMITUBER 
VARJE ANDETAG RÄKNAS
BLUselect® trakeostomituber
Ni har frågat, vi har lyssnat. Efter intervjuer av hundratals läkare, har vi gjort 
förbättringar i våra trakeostomituber för att möta dina patienters behov.
När du behandlar en patient med en trakeostomi ska du välja en trakeostomitub 
som passar bäst för dennes specifika kliniska behov. BLUselect® 
trakeostomituber har alternativ för en mängd olika patienter:

OM DU VILL HA MER INFORMATION KAN DU BESÖKA VÅR 
WEBBPLATS: WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

BLUselect® trakeostomituber är inte tillverkade med DEHP-mjukgörare.

Färgkodade tuber och förpackningar
• Tuber och förpackningar är färgkodade efter storlek
• Färgkodning är avsett att säkerställa att rätt tubstorlek 

används till patienten

Lasertryck på flänsar
• Produktinformation påverkas inte av sekret eller rengöring
• Visar tubstorlek som är förskriven till patienten

Fasta eller rutiga markeringar runt tuben
• Indikerar om tuben är fenestrerad eller inte fenestrerad
• Markeringar indikerar om en fenestrerad eller inte 

fenestrerad innerkanyl ska användas enligt ordinationen 
för patienten

Stort utbud på tubstorlekar
• Med eller utan innerkanyl
• Kuffade eller inte kuffade
• Fenestrerade eller inte fenestrerade

BLUselect® Suctionaid®-tuber
• Suget som skapas i tuben avlägsnar sekret ovanför kuffen 

för att minimera aspiration
• Denna sugfunktion kan användas för vokalisering när 

patienten ventileras

SOFT-SEAL® tuber
• Kuff med lågt tryck och hög volym, designad för att 

minimera trauma
• Vid tömning lägger sig kuffen smidigt på tuben för att 

underlätta införing
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