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Svalgtuber
Säkrare design
Genom att använda den senaste tillverkningsteknologin har Intersurgical producerat det första
stora genombrottet på svalgtuber på trettio år.
Genom att kombinera två material med väldigt olika fysiska egenskaper i en gjutning, gör vår
svalgtubsdesign det separata bitblocket överflödigt, som finns i alla konventionella svalgtuber.
Lösa eller lossnade bitblock utgör ett reellt hot emot patientsäkerheten och har tidigare varit
föremål för flertalet säkerhetsmeddelanden. Med vår svalgtubsdesign försvinner dessa risker.
Förutom förbättrad säkerhet har nu svalgtuben en mjuk ände som minskar risken för trauma hos
patienten. Vi erbjuder också en steril version som ett ytterligare val.

Video finns på www.intersurgical.se

Fast huvuddel
För att stödja patientens luftväg

Dubbelgjuten design
Utan separat inre bitblock säkrare design

Mjuk ände

Mjukare yttermaterial

Minskar risken för
vävnadsskador

Minskar risken för
tandskador

Nio färgkodade storlekar
För att möta alla patientkrav

Tydlig färgkodning
För enkel identifiering
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ISO 5364:2016 – Färgkodningsguide
I den senaste versionen av ISO 5364:2016 Anaesthetic
and Respiratory Equipment – Oropharyngeal Airways,
har ett nytt färgkodningskrav implementerats med mål om
att förbättra patientsäkerheten bland produkter från olika
tillverkare.
För att uppfylla färgkodningskraven som specificeras i
ISO 5364:2016 var det nörvändigt för Intersurgical att
uppdatera fyra storlekar av svalgtuber.
Storlekarna som har ändrats är följande:

•
•
•
•

ISO storlek 3.5; från rosa till ljusgrön
ISO storlek 6.5; från vit till brun
ISO storlek 7.0; från gul till vit
ISO storlek 9.0; från orange till gul

ISO storlek 9.0

Varje avdelning behöver bestämma lokalt hur denna
förändring ska genomföras, eftersom en utfasningsperiod
av befintliga lagermängder kommer att ta vid.
Artikelnummer

ISO storlek

ISO storlek 7.0 ISO storlek 6.5

ISO storlek 3.5

De fyra Intersurgical svalgtuberna som har ändrat färg för att
stämma överens med den uppdaterade standarden.

Tidigare Intersurgical storlek

Nya ISO-godkända färger

1000035 (S*)

3.5

Rosa

Ljusgrön

1100050 (S*)

5.0

Blå

Blå

1110055 (S*)

5.5

Grå

Grå

1111065 (S*)

6.5

Vit

Brun

NY

1111570 (S*)

7.0

Gul

Vit

NY

1112080 (S*)

8.0

Grön

Grön

1113090 (S*)

9.0

Orange

Gul

1114100 (S*)

10.0

Röd

Röd

1115120 (S*)

12.0

Lila

Lila

Denna färgförändring gäller samtliga av Intersurgicals svalgtubsprodukter, inklusive bulkförpackade versioner.

Steril version tillgänglig.
(S*) Lägg till ett S till det sjusiffriga artikelnumret för en steril version av denna produkt, t ex 5000000S

NY

NY

