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Kits de traqueostomia de dilatação percutânea 
BLUperc® e BLUgriggs®: Componentes

Os kits BLUperc® PDT com BLUselect® incluem

Todos os tabuleiros e kits incluem (101/562/000)
Componentes adicionais em 
101/561/--- inclui um tubo com cuff
101/563/--- inclui um tubo Suctionaid®

• Gel lubrificante (2)
• Esponjas de gaze (10)
• Penso de traqueostomia dividido
• Bisturi de segurança
• Seringa(s) de 5 ml
• Seringa de 10 ml
• Conjunto introdutor de cânula e agulha
• Agulha(s) introdutora(s)
• Fio-guia com ponta em J pré-carregado em alimentador de uma 

só mão
• Dilatador curto de 14 FR
• Dilatador de etapa única pré-carregado com cateter-guia
• Pinça hemostática curva
• Introdutor(es) de tubo de traqueostomia
• Dispositivo de segurança para agulha
• Suporte de tubo de traqueostomia com escova
• Cunha para desligamento

• Tubo de traqueostomia BLUselect®

• Cânulas internas (2)
• Se se tratar de um tubo Suctionaid, válvula de controlo de vácuo
• Obturador
• Etiquetas do doente
• Introdutor dedicado

Os kits BLUgriggs® PDT incluem

Os tabuleiros e kits incluem
101/543/--- inclui um tubo com cuff
101/893/--- inclui um tubo Suctionaid®

Componentes adicionais em 
101/541/--- inclui um tubo com cuff
101/891/--- inclui um tubo Suctionaid®

• Gel lubrificante (2)
• Esponjas de gaze (10)
• Penso de traqueostomia dividido
• Bisturi de segurança
• Seringa(s) de 5 ml
• Seringa de 10 ml
• Conjunto introdutor de cânula 

e agulha
• Agulha(s) introdutora(s)
• Fio-guia com ponta em 

J pré-carregado em alimentador 
de uma só mão

• Dilatador curto de 14 FR
• Tubo de traqueostomia 

BLUselect®

• Cânulas internas (2)
• Dispositivo de segurança para 

agulha
• Suporte de tubo de 

traqueostomia com escova
• Cunha para desligamento
• Se se tratar de um tubo 

Suctionaid, válvula de controlo 
de vácuo

• Obturador
• Etiquetas do doente

• Pinças de dilatação para fio-guia
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