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DESCRIÇÃO GERAL:
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A máscara de silicone para vias respiratórias laríngeas é indicada para ajudar os
pacientes a respirar sob condições de anestesia. Isso é feito estabelecendo-se
uma via aérea não fixa de curto prazo, combinada com o uso de um ventilador
de anestesia.

A VisionMask visão resolve os problemas das máscaras cegas, como sua
colocação, aspiração, auxílio visual na intubação e intubação de emergência, a
introdução de um broncoscópio de vídeo, ventilação padrão ou modo CPAP.

•Consiste em 5 entradas:

•O seu acesso central permite a entrada e saída de gases, bem como a
introdução de tubo endotraqueal para intubação de resgate ou broncoscópio
de fibra óptica.

•Um acesso do lado esquerdo para o estilete com câmara que incorpora um
monitor portátil reutilizável e recarregável de 3 ou 7 polegadas. A câmara
oferece uma visão grande angular em HD. Isso facilita a visão contínua para o
correto posicionamento da máscara, o diagnóstico de falhas ventilatórias, a
deteção de secreções e a possível lesão do nervo laríngeo recorrente após a
cirurgia.

•No acesso lateral inferior direito, um acesso gástrico.

•Um acesso superior direito para saída livre de gases internos ao usar ventilação
CPAP

•Um acesso distal esquerdo para medição do manômetro em 〖𝑐𝑚〗 ^ 3.

•A cúpula inflável de silicone possui válvula unidirecional, borda perimetral,
divisórias na base e anéis circulares no acesso gástrico que favorecem o fecho
ideal do esfíncter esofágico superior para evitar broncoaspiração.

•A válvula de inflação da máscara é codificada por cores para identificar rápida
e facilmente o volume máximo de inflação que cada tamanho de máscara
permite.

A: válvula de retenção
B: balão piloto
C: tampa de silicone
D: conector de PC
E: tubo principal
F: cuff
G: cápsula de saída de ar
H: câmara
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