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Wideolaryngoskop i-view™
Wideolaryngoskopia w każdym scenariuszu intubacji

Komunikuj się z nami

        
www.intersurgical.com
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Nowy wideolaryngoskop i-view™

Jeden rozmiar  •  Jednorazowego użytku 
W pełni nadający się do recyklingu

Wideolaryngoskop i-view umożliwia prowadzenie 
obserwacji, na żywo ‘w każdym scenariuszu intubacji’
W sytuacji ograniczenia dostępności wideolaryngoskopu z 
powodu implikacji kosztowych zakupu przyrządów wielokrotnego 
użytku dla wielu lokalizacji, i-view okazuje się rozwiązaniem 
efektywnym ekonomicznie dzięki połączeniu wszystkich zalet 
w pełni zintegrowanego wideolaryngoskopu w wyrobie 
jednorazowego użytku  w pełni nadającemu się do recyklingu. 
Dzięki temu i-view jest rozwiązaniem idealnym w 

• opiece przedszpitalnej
• medycynie ratunkowej
• resuscytacji
• anestezji
• przypadkach „trudnych” dróg oddechowych
• intensywnej opiece

i-view to nowy, w pełni  nadający się do recyklingu, 
wideolaryngoskop jednorazowego użytku firmy Intersurgical, 
umożliwiający prowadzenie obserwacji „na żywo” w każdym 
scenariuszu intubacji.

Dzięki wyposażeniu go w łyżkę Macintosh, i-view można również 
stosować do laryngoskopii bezpośredniej, a technika wkładania 
go jest lepiej znana i bardziej typowa niż w przyrządach z silnie 
wygiętą łyżką. Gotowy do użycia po kilku sekundach od wyjęcia 
z opakowania, ergonomiczny,  łatwy w użyciu, a wbudowany 
wyświetlacz LCD zapewnia optymalne widzenie w różnych 
warunkach oświetlenia.

Opieka przedszpitalna/resuscytacja

Intensywna opieka

Przypadki „trudnych” dróg oddechowych



www.intersurgical.com

Ergonomiczny kształt
zapewnia komfort i intuicyjność 
użycia

Wbudowany wyświetlacz LCD 
zapewnia optymalną widoczność 
w różnych warunkach oświetlenia

Przełącznik zasilania 
i-view jest gotów do użycia po 

kilku sekundach od wyjęcia z 
opakowania

Kamera i światło LED  
dla optymalnej wizualizacji

Łyżka Macintosh  
i-view można stosować w laryngoskopii 

bezpośredniej i w wideolaryngoskopii

Charakterystyka i korzyści

Wideolaryngoskopia w każdym scenariuszu intubacji

Jeden rozmiar
brak potrzeby przechowywania wielu 

rozmiarów

Wyrób jednorazowego 
użytku

mniejsze ryzyko zakażenia krzyżowego  
i brak kosztów sterylizacji

W pełni nadający się do 
recyklingu

brak potrzeby usuwania baterii 
przed wyrzuceniem

 Film przedstawiający wyrób jest dostępny na stronie www.intersurgical.com

http://www.intersurgical.com/products/airway-management/video-laryngoscopy#videos
https://youtu.be/HUCKoi68uDo
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Kod Opis Ilość w kartonie.

8008000 Wideolaryngoskop i-view 8

www.intersurgical.com/info/iview

i-view jest dostarczony w kartonach zawierających 8 sztuk.  
Każdy przyrząd jest indywidualnie pakowany w specjalne sztywne, 
szczelnie zafoliowane etui dla ochrony przyrządu podczas 
transportu i przechowywania. Pakiet jest łatwy do otwarcia – należy 
chwycić narożny występ z symbolem kciuka i pociągnąć go, by 
oderwać górną folię i z łatwością wyjąć przyrząd.  
Numer partii i data ważności przyrządu są umieszczone na górnej 
krawędzi, nad wyświetlaczem LCD.

Wideolaryngoskop 
i-view

Pomyśl, zanim wydrukujesz
Oszczędzaj energię i papier.Jeśli musisz 
wydrukować ten arkusz informacyjny, 
wydrukuj go dwustronnie.

Nasz wyłączny dystrybutor w Polsce, Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
T: +48 695 592 286  F: +48 691 100 018  dok@promed.com.pl  www.intersurgical.com

https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40171172
https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164422
https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164328
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/video-laryngoscopy#enquiry
http://www.intersurgical.com/info/iview

