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laryngoskopy światłowodowe green spec
Pełna gama rozmiarów łyżek typu McIntosh oraz Miller, a także unikalna łyżka pediatryczna 
z portem do podawania tlenu Oxyport
Wymienny moduł światłowodu, wymiana nie wymaga użycia narzędzi
Sterylizacja modułów światłowodu w autoklawie – min. 500 cykli sterylizacyjnych
Łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3

zestawy 
Zestaw Green Spec – zestaw 3 łyżek światłowodowych typu Green Spec
(rozmiary Mac 2, 3, 4) oraz rękojeść w pudełku z tworzywa. 
Możliwość przygotowania innych zestawów

truled – rękojeść diodowa, akumulatorowa
Trwałość diody: ponad 50 000 godzin pracy
Akumulator litowo-jonowy (żywotność ponad 300 pełnych cykli ładowania)
w pełni naładowany akumulator zapewnia 10h pracy
Rękojeść pokryta silikonem
Sterylizacja w autoklawie (po wyjęciu wewnętrznego wkładu)
Dostępne rozmiary: pediatryczny i standardowy 
W komplecie zasilacz

łyżki
Dostępne rozmiary: Mac 0, 1, 2, 3, 4, 5, Mil-
ler 00, 0, 1, 2, 3, 4, z portem do podawania 
tlenu: oxyMiller 00, 0.
Wymienny moduł światłowodu, wymiana 
nie wymaga użycia narzędzi,
Sterylizacja modułów światłowodu w auto-
klawie – min. 500 cykli sterylizacyjnych

rękojeść green 
spex – rękojeści światłowodowe 

Z żarówką ksenonową, 2800 lux
Dostępne 3 rozmiary: standardowy, mini, 
gruby krótki
Zasilanie bateryjne

greenled – rękojeść diodowa
10 000 h świecenia, 2000 lux
Rękojeść w pełni autoklawowalna 
po usunięciu baterii
Zasilanie: baterie AA (wytrzymałość min. 
300 intubacji)
5 lat gwarancji na diodę
Współpracuje z łyżkami światłowodowymi
Rozmiary: standardowy (medium)
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laryngoskopy światłowodowe shucman
Pełna gama rozmiarów łyżek typu McIntosh oraz Miller, a także 
unikalna łyżka pediatryczna z portem do podawania tlenu Oxyport
Jedyne na rynku łyżki światłowodowe współpracujące ze standar-
dowymi rękojeściami, pozwala to na zmianę standardu z ciepłego 
oświetlenia na oświetlenie światłowodowe bez konieczności wy-
miany sprawnych rękojeści zasilających
Wymienny moduł światłowodu, wymiana bez użycia narzędzi
Jasne, mocne, zimne światło
Łyżki i moduły światłowodu nadają się do sterylizacji w autoklawie
Współpracują z rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-1

łyżki shucman
Dostępne rozmiary: Mac 0, 1, 2, 3, 4, 5, Miller 00, 0, 
1, 2, 3, 4, oraz łyżki z portem do podawania tlenu: 
oxyMiller 00, 0.
Jedyne na rynku łyżki światłowodowe współpra-
cujące ze standardowymi rękojeściami, pozwa-
la to na zmianę standardu z ciepłego oświetlenia 
na oświetlenie światłowodowe bez konieczności 
wymiany sprawnych rękojeści zasilających
Wymienny moduł światłowodu, wymiana bez 
użycia narzędzi

ultra safe - rękojeść standar-
dowa

Współpracuje z łyżkami Shucman 
i łyżkami żarówkowymi Equip
Dostępne 3 rozmiary: standardowy, 
mini, gruby krótki
Zasilanie bateryjne

dolphin – standardowa wodoodporna
Współpracuje z łyżkami Shucman i łyżka-
mi żarówkowymi Equip
Do dezynfekcji w płynach bez wyciąga-
nia baterii
Autoklawowalna (po wyciagnięciu baterii)
Dostępne 2 rozmiary: standardowy i mini
Zasilanie bateryjne

zestawy
Zestaw Shucman – zestaw 3 łyżek 
światłowodowych typu Shucman (roz-
miary Mac 2, 3, 4) oraz rękojeści stan-
dardowej, wodoodpornej w pudełku 
z tworzywa. 
Możliwość przygotowania innych 
zestawów.

łyżki equip
Dostępne rozmiary: Mac 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4, oraz łyżki z portem 
do podawania tlenu: oxyMiller 00, 0

laryngoskopy konwencjonalne (standardowe) equip
Laryngoskopy standardowe z ciepłym światłem
Wysoka jakość, niska cena
Pełna gama rozmiarów łyżek typu McIntosh oraz Miller, a także 
unikalna łyżka pediatryczna z portem do podawania tlenu Oxyport
Wyposażone w standardową żarówkę typu Krypton
Łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376/1/2

ultra safe – rękojeść standardowa
Współpracuje z łyżkami żarówkowymi
Dostępne 3 rozmiary: standardowy, mini, 
gruby krótki
Zasilanie bateryjne

zestawy
Zestaw Equip – zestaw 3 łyżek stan-
dardowych typu Equip 
(rozmiary Mac 2, 3, 4) oraz rękojeści 
standardowej w pudełku z tworzywa 
Możliwość przygotowania innych ze-
stawów

dolphin – standardowa wodoodporna
Współpracuje z łyżkami żarówkowymi
Do dezynfekcji w płynach bez wyciągania
baterii
Autoklawowalna (po wyciagnięciu baterii)
Dostępne 2 rozmiary: standardowy i mini
Zasilanie bateryjne
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laryngoskop do pracy w warunkach pracowni rezonansu magnetycznego
Specjalnie zaprojektowany, lekki laryngoskop światłowodowy o niskim efekcie 
magnetycznym z mocnym, jasnym ksenonowym źródłem światła
Wyraźna identyfikacja: złote światłowody i czarna rękojeść dla zredukowania 
ryzyka użycia niewłaściwego sprzętu w warunkach RM
Ekonomiczne pakiety baterii dla zredukowania kosztów część zużywalnych
Przetestowano w warunkach pola magnetycznego do 3 TESLI
Zestaw laryngoskopów do pracy w warunkach pracowni RM przy wyłączonym 
urządzeniu

PROWADNICE

truflex – prowadnica z ruchomą końcówką
Do rurek ETT w rozmiarze 6.5 to 8.5mm
Łatwe poruszanie ruchomą końcówką, zakres ruchu od 30 to 60 ° 
(zależnie od średnicy rurki intubacyjnej)
Pierścień blokujący wysunięcie prowadnicy i  umożliwiający stosowanie 
rurek różnej długości
Ergonomiczna rękojeść pozwalająca na użycie prowadnicy jedną ręką
Dowolna metoda sterylizacji
Nadaje się do sterylizacji w systemie Sterrad 100NX
Specyficzny kształt łyżki oraz ruchoma końcówka prowadnicy ułatwiają 
manewrowanie rurką intubacyjną
Możliwość zastosowania z różnymi typami laryngoskopów 
i wideolaryngoskopów
Prowadnica wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej



optishape – ukształtowana stalowa prowadnica
Pierścień blokujący wysunięcie prowadnicy i  umożliwiający 
stosowanie rurek różnej długości
Optymalny kąt zagięcia
Usztywniona środkowa część w celu lepszego kontrolowania ruchu
Dowolna metoda sterylizacji (także w systemach plazmowych)
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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 katem 46-48º), oraz załamana pod kątem optyka pozwala na zmniejszenie stopnia trud-
ności 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
Dostępny unikalny rozmiar łyżki pozwalający na intubację w trudnych przypadkach noworodków i wcześniaków od 800g
Wszystkie zestawy wyposażone są w odpowiednio ukształtowane, wielorazowe prowadnice OptiShape
Dostępne zestawy jedno i wielołyżkowe

Funkcje laryngoskopu optycznego oraz wideolaryngoskopu
do trudnych intubacji w jednym urządzeniu



5

zestaw ratunkowy ems - LiteBlade 
Zestaw 3 łyżek jednorazowego użytku wy-
konanych z tworzywa
Rękojeść metalowa z oświetleniem stan-
dardowym
Rozmiary łyżek: 2,3,4
Miękkie etui

zestaw ratunkowy ems - GreenLite 
Zestaw 3 łyżek jednorazowego użytku, 
światłowodowych, metalowych typu 
GreenLite
Rękojeść metalowa, światłowodowa 
z żarówką ksenonową
Rozmiary łyżek: 2,3,4
Miękkie etui

zestaw ratunkowy ems - EquipLite 
Zestaw 3 łyżek jednorazowego użytku me-
talowych typu EquipLite
Rękojeść metalowa z oświetleniem stan-
dardowym
Rozmiary łyżek: 2,3,4
Miękkie etui

LARYNGOSKOPY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU



laryngoskop trulite jednorazowego użytku:
Oświetlenie diodowe
Rękojeść zintegrowana z metalową łyżką
Dostępne rozmiary: 
Mac 2,3,4, Miller 00,0,1,2,3,4

łyżki jednorazowego użytku equiplite®
Łyżki metalowe jednorazowego użytku - trwałość i stabilność 
laryngoskopu wielorazowego w tanim i bezpiecznym rozwiązaniu 
jednorazowym
Żdródło światła dioda LED - trwałe, mocne i jasne światło
Pakowane pojedynczo - gotowe do użytku
Współpracują z rękojeściami konwencjonalnymi
Dostępne w rozmiarach Mac 0-4 oraz Miller 00-4

łyżki jednorazowego użytku greenlite®
Łyżki metalowe jednorazowego użytku - trwałość i stabilność 
laryngoskopu wielorazowego w tanim i bezpiecznym rozwiązaniu 
jednorazowym
Łyżki światłowodowe - bezpieczne, zimne i mocne światło
Pakowane pojedynczo - gotowe do użytku
Współpracują z rękojeściami światłowodowymi
Dostępne w rozmiarach Mac 0-4 oraz Miller 00-4

łyżki jednorazowego użytku liteblade® i liteblade slims®
Wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości 
tworzywo sztuczne, oraz ergonomiczny kształt sprawiają,
że w użytku nie ustępują one łyżkom stalowym
Jednorazowe łyżki zmniejszają ryzyko infekcji
Trwałe, mocne (ok. 1300 LUX) i jasne światło
Pakowane pojedynczo - gotowe do użytku
Współpracują z rękojeściami konwencjonalnymi
Dostępne w rozmiarach Mac 1-4 oraz Miller 0-3
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Medicom Spółka z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 43
PL 41-819 Zabrze

tel. 32 271 76 66
fax 32 273 22 19

firma@medicom.com.pl
www.medicom.com.pl

Producent:
Truphatek International Ltd., 14, Beni Gaon Street,
PO Box 8051, Netanya 42166, Israel 
tel: +972-9-8851155, Fax: +972-9-8851212
email: helpdsk@truphatek.com

Dystrybutor:


