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BIVONA® NEONATALA OCH PEDIATRISKA 
BLUE LINE ULTRA® PEDIATRISKA 
TRAKEALKANYLER 

VARJE ANDETAG RÄKNAS
Vi erbjuder en hel portfölj av trakealkanyler av silikon och PVC för att uppfylla behoven 
hos varje neonatal eller pediatrisk patient på sjukhuset eller en klinik.

• Första kanylen in efter kanylering – Bivona® silikontrakealkanyler är idealiska 
som första kanylen in tills patienten är redo för borttagande eller dekanylering. 
Kanylerna har utformats för att skydda trakealanatomin och minska förekomsten av 
trakeostomirelaterade trycksår

• Ekonomisk fördel – Bivona® silikonkanyler kan rengöras och återanvändas på 
samma patient*, vilket förlänger kanylens livslängd på sjukhuset och för patienter 
som behandlas inom andra kliniska områden

• Kostnadseffektivt – Blue Line Ultra® PVC-kanyler är idealiska som kostnadseffektiva 
”första kanyler” av PVC eller som tillfälliga MRT-säkra kanyler

• DEHP-fria – Bivona® och Blue Line Ultra® trakealkanyler tillverkas utan skadliga 
mjukgörare

BIVONA® NEONATAL OCH  
PEDIATRISK TRAKEALKANYL

• Silikon

• Trådförstärkt, förhindrar kanylocklusion

• MRT-säker under vissa betingelser

• Utan skadliga mjukgörare

• FlexTend™ TTS™

• TTS™ (Tight-to-Shaft) med kuff

• Hyperflex™

• Aire-Cuf™

• Fome-Cuf™

• Kundanpassade alternativ

BLUE LINE ULTRA®  
PEDIATRISKA KANYLER

• PVC

• Ingen trådförstärkning

• MRT-säker

• Röntgentät

• Utan skadliga mjukgörare

• Tillräcklig styvhet och rak distal ände

• Underlättar införandet utan en 
obturator under kanylbyte i nödläge

*  Läs den bruksanvisning som medföljer enheten.


