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Introducering av i-view™ videolaryngoskop
En storlek • Engångsbruk
i-view är det nya engångs videolaryngoskopet från Intersurgical, som
ger möjlighet till videolaryngoskopi när du behöver intubera.
Genom ett integrerat Macintosh blad, kan i-view även användas för
direkt laryngoskopering och tekniken förblir likvärdig jämfört med
enheter med andra typer av blad. Klar att använda sekunder efter
att den tagits ur sin förpackning. Den ergonomiska utformningen
säkrar att i-view är lättanvänd och via en integrerad LCD-skärm
tillhandahålls en optimal bild under de flesta ljusförhållanden.

i-view - Videolaryngoskopi, var och när du än intuberar
Tillgången på videolaryngoskop kan vara begränsad på grund av
kostnadseffekten vid större inköp av flergångs videolaryngoskop
till avdelningar. i-view erbjuder en kostnadseffektiv lösning,
med alla fördelar som ett fullt integrerat videolaryngoskåp, i en
engångsprodukt som kan sorteras som vanligt avfall (utan behov
att avlägsna batterier) för användning:
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Funktioner & Fördelar
Videolaryngoskopi, var och när du än intuberar

En storlek

inget behov av att lagerhålla
flera storlekar

Engångsbruk

minskar risken för korsinfektion och
kostnader för återställande

Enkel hantering

Inget behov att ta ur batterier
innan kassering

Integrerad LCD skärm
optimal bild under de flesta
ljusförhållanden

Ergonomisk design
i-view är bekväm och intuitiv
att använda

On/Off knapp
klar att använda sekunder efter att
den tagits ur sin förpackning

Kamera och LED-lampa
for optimal bildåtergivning

Macintosh-blad
i-view kan användas för både
direkt och videolaryngoskopi

Video för mer info: www.intersurgical.se
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i-view levereras i lådor om 8 enheter. Varje enhet är individuellt
förpackad i ett specialdesignat hårt skal förseglat med en plastfilm
för att säkerställa skydd av enheten, både under transport och
förvaring. Förpackningen öppnas enkelt genom att identifiera
hörnfliken med tummen och dra tillbaka den övre plastfilmen.
Enhetens LOT-nummer och utgångsdatum finns på den övre kanten
ovanför LCD-skärmen.

Art.nr:

Beskrivning

8008000

i-view videolaryngoskop

Antal
8

Förfrågan

i-view™ video
laryngoscope

www.intersurgical.se/info/iview
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