
Bloqueador
Endoblock

Auto inflador



Válvula  de insuflação
 Inflar e desinflar o cuff através desta válvula

Balão Piloto

Balão de auto-insuflação

Porta de sucção e ventilação

Conexão de encaixe rotativo

Conector do tubo endotraqueal 

Mostra o mesmo grau de insuflação do cuff

do bloqueador 

Porta do broncoscópio  & Cateter de sucção

Porta para o Circuito Ventilatório

Botāo de auto- insuflaçāo

Escala métrica

Cuff do BloqueadorÂngulo Tappa

Para administração de oxigênio ao pulmão

colapsado

Fixa firmemente o tubo principal assegurando

que ele não se mova durante o procedimento
Conecta o circuito respiratório ou de 

anestesia

Ao pressionar este botāo o ar do

balāo de auto-insuflaçāo flui para

o cuff do bloqueador.

Injetando ar no balão de auto-insuflação com

antecedência, o usuário pode inflar o

cuff com uma das mãos enquanto estiver 

utilizando o broncoscópio

Inserir o broncoscópio ou o catéter de sucção 

por essa porta. A porta maleável é ajustável a

diferentes tamanhos de broncoscópios

Adequado para os conectores de 15mm, incluindo

do tubo endotraqueal e máscara laríngea

Mostra a profundidade de inserção do tubo

principal e auxilia o anestesiologista a localizar

o bloqueador

Desenho único de acordo com a

anatomia, de fácil inserçāo

Alto volume e baixa pressāo confeccionado

em silicone cria um cuff largo minimizando

um potencial trauma do brônquio.

Dispositivo único de auto-insuflaçāo que permite que o professional insufle o cuff somente com uma das māos.

Atende as necessidades de isolamento de um dos pulmōes em pacientes de diferentes idades.

Montagem confiável do tubo  endotraqueal evitando a oclusāo ou desposicionamento do mesmo durante o procedimento.

Desenho  flexível e fino do tubo principal para ajustar a posiçāo e o direcionamento do bloqueador conforme a necessidade.

Desenho inovador da Tappa de acordo com a anatomia fisiológica Humana facilitando a intubaçāo.

Utilizado junto com o tubo endotraqueal para evitar danos secundários causados pela substituiçāo do tubo.

Características do Produto:

struturaE
Junta de transição


