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BLUPERC® EN BLUGRIGGS® 
PERCUTANE INBRENGKITS 
ELKE ADEMHALING TELT
U vroeg, wij luisterden. Na gesprekken met honderden clinici hebben wij onze 
inbrengkits voor tracheostomie verbeterd om aan uw behoeften te voldoen.
Patiëntuitkomsten zijn belangrijk. Wij hebben ons ten doel gesteld om een complete 
procedurekit voor percutane tracheostomie te ontwikkelen, zodat u beschikt over 
alle benodigde gereedschappen om een tracheostomie te verrichten, zowel in als 
buiten de operatiekamer. Onze BLUselect®-canules en BLUperc® en BLUgriggs® 
percutane inbrengkits zijn ontworpen om u te helpen de allerbeste patiëntenzorg 
te bieden. Wij bieden een breed spectrum aan percutane inbrengkits met of zonder 
canules, zodat u de flexibiliteit heeft om op uw eigen manier te werken.

Complete procedurekits
• Zowel de BLUperc®- als de BLUgriggs®-kits bevatten 

alles wat u nodig hebt voor het verrichten van de 
procedure aan het bed of in de operatiekamer, 
in combinatie met andere ingrepen.

Meerdere opties voor eerste inbrenging inbegrepen
• De kits bieden opties voor de eerste inbrenging die 

aansluiten op een breed spectrum aan specifieke 
klinische technieken.

Indeling met enkele tray
• Sluit aan op de stappen van de klinische tracheostomie-

ingreep. De onderdelen van de kit zijn efficiënt 
gerangschikt tegen de klok in, zodat uw patiënt minder 
tijd doorbrengt zonder een stabiele luchtweg.

Eenhandige voerdraadtoevoerder volgens gepatenteerd 
ontwerp
• Biedt de clinicus controle en gebruiksgemak; één hand 

blijft vrij om contact te houden met de naald of canule 
totdat de voerdraad is geplaatst. Voerdraadtoevoerder 
werkt goed met zowel de rechter- als de linkerhand. 

Gepatenteerde S-vormige dilatator
• Elke BLUperc®-kit bevat onze geoctrooieerde S-vormige 

dilatator.
• De ergonomische vorm helpt te diepe penetratie in de 

trachea en beschadiging van de binnenwand te voorkomen.
• Dankzij de zijpoorttoegang kan de voerdraad uit de buurt van 

het hoofd van de patiënt in het steriele veld worden gehouden.

Tang
• Elke BLUgriggs®-kit is uitgerust met een tang die 

speciaal ontworpen is om langs een geplaatste 
voerdraad te schuiven.

• De tang verdeelt naar buiten gerichte krachten 
gelijkmatig over het grote oppervlak van de gebogen 
bekdelen, waardoor het risico van compressietrauma 
aan de trachea tot een minimum wordt beperkt.

Kosteneffectieve optie
• Door tracheostomie aan het bed uit te voeren kan uw 

ziekenhuis geld besparen zonder dat dit ten koste gaat 
van de patiëntenzorg1.

Training
• Smiths Medical biedt trainingsvideo's, techniekgidsen 

en gedetailleerde instructie-informatie voor het trainen 
van nieuwe clinici in percutane inbrenging.

Kits zijn verkrijgbaar met canules met cuff, met Suctionaid®-canules of zonder canules,  
zodat u zelf kunt kiezen welke canule het best is voor uw patiënt.

Bezoek onze website voor meer informatie: www.smiths-medical.com
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