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FUNKCJE LARYNGOSKOPU OPTYCZNEGO 
ORAZ WIDEOLARYNGOSKOPU DO 
TRUDNYCH INTUBACJI W JEDNYM 
URZĄDZENIU 
 

BEZPIECZNA TRUDNA INTUBACJA: 
 

• Wyraźny, powiększony obraz widoczny na 
monitorze zwiększa bezpieczeństwo intubacji 

• Port do podawania tlenu zmniejsza ryzyko 
niedotlenienia pacjenta oraz oczyszcza 
optykę urządzenia 

• Unikalny kształt łyżki (łyżka zagięta pod 

kątem 46-48°) oraz załamana pod tym 
samym kątem optyka pozwala na 
zmniejszenie stopnia trudności intubacji 

• Lekki i całkowicie przenośny – zawsze 
gotowy do pracy 

• Możliwość stosowania każdej łyżki jako 
niezależnego laryngoskopu optycznego oraz 
podłączenia do monitora Truview PCD™ lub  
dowolnej kamery endoskopowej 

• dostępne 5 rozmiarów łyżek pozwalających 
na zabezpieczenie pełnego zakresu 
pacjentów 

• Łatwość użycia i szybkość uczenia się 

• Doskonały także jako narzędzie do nauki 
i treningu intubacji 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nr kat. Nazwa Opis zestawu 

Zestawy z jedną łyżką 

4163E3S Truview PCD™ rozmiar 0 
- łyżka z lupą optyczną, noworodkowa, światłowodowa 
- pediatryczna rękojeść diodowa (LED), akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

4168E3S Truview PCD™ rozmiar 1 
- łyżka z lupą optyczną, niemowlęca, światłowodowa 
- pediatryczna rękojeść diodowa (LED), akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

4125E3S Truview PCD™ rozmiar 2 
- łyżka z lupą optyczną, pediatryczna, światłowodowa 
- pediatryczna rękojeść diodowa (LED), akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

4161E3S Truview PCD™ rozmiar 3 
- łyżka z lupą optyczną, dla dorosłych - średnia, światłowodowa 
- rękojeść diodowa, akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

4164E3S Truview PCD™ rozmiar 4 
- łyżka z lupą optyczną, dla dorosłych - duża, światłowodowa 
- rękojeść diodowa, akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

Zestawy z dwiema łyżkami 

4167E3S Truview PCD™ INFANT Maxiset 
- 2 łyżki z lupą optyczną (noworodkowa i niemowlęca), 
- rękojeść diodowa w rozmiarze pediatrycznym, akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

4169E3S 
Truview PCD™ Pediatric 
Maxiset 

- 2 łyżki z lupą optyczną (niemowlęca i pediatryczna), 
- rękojeść diodowa w rozmiarze pediatrycznym, akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

4162E3S Truview PCD™ ADULT Maxiset 
- 2 łyżki z lupą optyczną dla dorosłych (średnia i duża), 
- rękojeść diodowa w rozmiarze standardowym, akumulatorowa 
- 2 prowadnice OptiShape 

Zestawy z trzema łyżkami 

4137M Truview PCD™ CASE SET  
3 łyżki PCD (0, 1, 2) z lupą optyczną, 1 rękojeść 4 prowadnice, 
ekran PCD screen 

4138E Truview PCD™ CASE SET  
3 łyżki PCD (2, 3, 4) z lupą optyczną, rękojeść średnia, 4 prowadnice, 
ekran PCD screen 

Wyświetlacz LCD 

4140 Truview PCD™ screen Ekran TFT LCD, rozmiar 5” z kamerą i zasilaczem 

Akcesoria 
4144 Statyw jezdny na zestaw Truview PCD 

410303E Lupa optyczna do łyżki Truview 

4143 Ramię mocujące ekranu 

3420 Rękojeść diodowa w rozmiarze standardowym z ładowarką 

3421 Rękojeść diodowa w rozmiarze pediatrycznym z ładowarką 

 

Z Truview PCD™  jesteś przygotowany na każdy przypadek intubacji 

Dystrybutor: 

      

 

 MEDICOM Spółka z o.o.  
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 34; 41-819 Zabrze 

 tel. 032 271 76 66;             fax 032 273 22 19 

 e-mail: firma@ medicom.com.pl  

 www.medicom.com.pl 

 

 

Ekran Truview PCD™ 

Rękojeść akumulatorowa LED 
Kamera 

Wizjer Lupa optyczna 
Łyżka 

Port do insuflacji 

Koniec lupy optycznej 

Prowadnica OptiShape™ 


