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KITS DE INSERÇÃO 
PERCUTÂNEA BLUPERC® 
E BLUGRIGGS® CADA 
RESPIRAÇÃO CONTA
Pediu e nós ouvimos. Depois de entrevistarmos centenas 
de médicos, melhorámos os nossos kits de inserção de 
traqueostomia para satisfazer as suas necessidades.
Na Sala de Operações, o tempo é importante. Os nossos 
kits de dilatação percutânea podem ser utilizados na Sala 
de Operações em conjunto com outros procedimentos, ou 
por si sós. Os nossos tubos BLUselect® e kits BLUperc® 
e BLUgriggs® oferecem uma grande variedade de kits 
com ou sem tubos, proporcionando-lhe flexibilidade para 
exercer a sua atividade de forma personalizada.

Kit de procedimento completo
• Tanto o BLUperc® como o BLUgriggs® incluem tudo 

para realizar o procedimento dentro da Sala de 
Operações em conjunto com outras cirurgias.

Múltiplas opções incluídas para a inserção inicial
• Os kits oferecem opções para inserção inicial 

adequadas para uma variedade de técnicas médicas 
específicas.

Disposição em tabuleiro único
• Corresponde às etapas do procedimento clínico para 

ser eficiente, para que o seu doente passe menos 
tempo sem uma via respiratória segura.

Alimentador de fio-guia de uma só mão com design 
patenteado
• Permite um controlo e facilidade de utilização do 

médico; liberta uma mão para manter sempre o 
contacto com a agulha ou com a cânula até o fio-guia 
ser colocado. O alimentador de fio-guia funciona bem 
tanto com a mão esquerda como com a mão direita.

Dilatador em S patenteado
• Nos nossos kits BLUperc®, a forma ergonómica impede 

a sobrepenetração da traqueia e lesões na parede 
anterior. O acesso pela porta lateral permite que o 
fio-guia se mantenha afastado da cabeça do doente no 
campo estéril.

Pinça
• Os nossos kits BLUgriggs® incluem pinças concebidas 

especialmente para seguir a técnica Griggs® de 
traqueostomia percutânea.

• A pinça distribui uniformemente as forças no 
sentido externo ao longo da grande superfície das 
suas mandíbulas curvas, minimizando o risco de 
traumatismo compressivo na traqueia.

Formação
• A Smiths Medical disponibiliza vídeos de formação, 

guias de técnicas e informações instrutivas detalhadas 
para formar novos médicos na inserção percutânea.

Estão disponíveis kits com tubos com cuff, tubos Suctionaid® ou sem tubos 
para lhe permitir escolher os tubos melhores para o seu doente.

Para mais informações, visite o site www.smiths-medical.com
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