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TUBOS DE TRAQUEOSTOMIA PARA  
SALA DE OPERAÇÕES 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 realizar um procedimento de traqueostomia na Sala de Operações,  
deve escolher um tubo que permita uma fácil inserção. O BLUselect® foi 
fabricado tendo em mente a inserção.
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Ponta biselada
• Ponta do tubo angulada para facilitar a inserção inicial

Obturador arredondado
• O obturador confere rigidez para a inserção do tubo, para 

minimizar os traumatismos, e pode ser colocado sobre um 
fio guia

Design de clip especial
• O obturador fixa-se na devida posição para minimizar os 

movimentos durante a inserção do tubo

Material do tubo radiopaco
• Durante a radiografia, o tubo radiopaco permite a 

visibilidade da posição do tubo

Cuff SOFT-SEAL®

• Quando vazio, o cuff ajusta-se suavemente ao tubo, 
minimizando o desconforto durante a inserção e a remoção

Gama de tamanhos abrangente
• Disponível nos tamanhos 6-10, incluindo meios tamanhos

Ampla variedade de configurações
• Estão disponíveis tubos com ou sem cânula interna, com 

ou sem cuff, fenestrados ou não fenestrados
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