
Jakość, innowacja i wybór

Anestetyczne maski twarzowe ClearLite™
Przejrzysta wizja przyszłości

Anestezja  •  Anestetyczne maski twarzowe

Karta informacyjna  •  Anestezja 

Skontaktuj się z nami

        
www.intersurgical.com

https://www.facebook.com/Intersurgical
https://www.youtube.com/user/intersurgical
https://www.instagram.com/intersurgical/
https://twitter.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical


Karta informacyjna  •  Anestezja www.intersurgical.com

UK   •   Ireland   •   France   •   Germany   •   Spain   •   Portugal   •   Italy   •   Benelux   •   Sweden   •   Denmark   •   Lithuania   •   Russia   •   Czech Republic 

Turkey   •   South Africa   •   China   •   Japan   •   Taiwan   •   Philippines   •   USA   •   Canada   •   Colombia   •   Australia

IS5.31 • Wydanie 1 09.18

Producent Intersurgical Ltd jest 
certyfikowany ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2003 oraz ISO 
14001:2015

22F

Anestetyczne maski twarzowe ClearLite™

Linia anestetycznych masek twarzowych obejmuje siedem 
rozmiarów masek i spełnia wymagania kliniczne wszystkich 
typów i rozmiarów twarzy pacjenta. Maski są dostępne w 
rozmiarach od 0 dla noworodków do 6 dla osób dorosłych. 
Dzięki poprawionemu kształtowi anatomicznemu maska 
ClearLite oferuje wyjątkową szczelność przy niewielkim 

nacisku, ograniczając ryzyko niepotrzebnego dyskomfortu  
i urazów. Wyjątkowy mankiet ułatwia klinicystom optymalną 
wentylację pacjenta w sytuacjach nagłych i przy anestezji.

Maska ClearLite nie zawiera PVC i ftalanów, w znacznym 
stopniu ograniczając wpływ na środowisko naturalne. 

Anatomiczny kształt
Precyzyjne dopasowanie do różnych typów i 
rozmiarów twarzy pacjenta. Niewielki nacisk 
zapewnia skuteczne uszczelnienie i ogranicza ryzyko 
przypadkowych urazów i uszkodzenia nerwów

Zmniejszona objętość maski  
ała objętość ogranicza ryzyko 
oddychania zwrotnego oraz ryzyko 
związane z wysokim poziomem 
CO2 oddechowego Niewielki wpływ na środowisko naturalne

Maski nie zawierają PVC i ftalanów

Przezroczysty korpus
Doskonała przejrzystość ułatwiająca ocenę 
prawidłowej perfuzji pacjenta

Lekka konstrukcja
Łatwe dopasowanie i komfort użycia przez lekarzy

 Materiał wideo dostępny na stronie www.intersurgical.com

Kod Bez pierścienia 
mocującego

Opis Ilość w 
opakowaniu

7296000 7296001 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 6, bardzo duża, osoby dorosłe, 
czerwony mankiet, 22F

 20

7295000 7295001 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 5, duża, osoby dorosłe,  
pomarańczowy mankiet, 22F

35

7294000 7294001 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 4, osoby dorosłe, zielony mankiet, 22F 35  

7293000 7293001 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 3, mała, osoby dorosłe, żółty mankiet, 22F 35

7292000 7292001 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 2, dzieci, biały mankiet, 22F 25

- 7291000 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 1, niemowlęta, szary mankiet,  
bez pierścienia mocującego, 15M

30

- 7290000 ClearLite, anestetyczna maska twarzowa, rozmiar 0, noworodki, niebieski mankiet,  
bez pierścienia mocującego, 15M

40

Elastyczny mankiet uszczelniający 
niewymagający napełniania

Zapewnia komfortowe i prawidłowe 
uszczelnienie

Ograniczenie odpadów 
Są dostępne maski bez pierścienia mocującego.

Bezpieczne i pewne połączenie
Optymalne połączenie pomiędzy maską i stosowanym 

systemem wspomagającym oddychanie. Łącznik 
stożkowy ISO 22 mm zgodny z normą ISO 5356

Kody kolorowe
Komfortowe, elastyczne mankiety w 

różnych kolorach ułatwiają szybką i łatwą 
identyfikację prawidłowego rozmiaru

Pomyśl zanim wydrukujesz
Oszczędzaj energię i papier.
Jeśli musisz wydrukować niniejszy 
dokument, wydrukuj go dwustronnie.
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