
Titanium videolaryngoskop för prematura/små barn för engångsbruk
(LoPro S1 & LoPro S2)

FOKUSERA PÅ DET SOM ÄR VIKTIGT – ATT TA 
HAND OM DINA PATIENTER, SMÅ SOM STORA

Spectrum engångssystem för 
prematura/små barn ger en 

genomgående klar bild över luftvägen, 

och förbättrad manövrerbarhet möjliggör 

snabba intuberingar. 

Tillsammans med Spectrum Smart Cable 

gör engångsbladen för prematura/små 

barn det möjligt för dig att växla mellan 

olika bladstorlekar utan avbrott och utan 

att byta kabel.

  

SPECTRUM är den nyaste generationen GlideScope® Titanium 

videolaryngoskop för engångsbruk. Spectrum drar nytta av banbrytande 

framsteg inom belysnings- och kamerateknik och levereras i ett omfattande 

storlekssortiment, för de minsta såväl som de största patienterna.



Serien Titanium Spectrum är utrustad med ett 
nykonstruerat ergonomiskt handtag för optimal komfort, 
en lågprofildesign som ger ett utökat arbetsutrymme, 
samt en bredare kameravy framåt.

Spectrum-systemen för engångsbruk är konstruerade med 

helintegrerade engångskomponenter vilket minskar risken 

för korskontaminering och hjälper sjukhuset i kampen mot 

infektionsspridning.

SPECTRUM—mer av ljuset du behöver, 
mindre av ljuset du inte vill ha

Dynamic Light Control™

Möjliggör en ökning med 166 %* av synligt ljus över 
stämbanden vilket optimerar bildkvaliteten.

Ambient Light Reduction™ 
Avlägsnar icke-nödvändigt ljus under proceduren – med en 
minskning på 29 %* av ljuset runt bildens kant kan du 
fokusera på att visualisera den anatomi som är viktig.

GlideRite® mandräng för engångsbruk – Liten

Spectrum Smart Cable 

Med Spectrum system för engångsbruk 

introduceras också nya Smart Cable 

som innehåller alla viktiga elektroniska 

komponenter för att möjliggöra 

Spectrum-systemets fulla funktionalitet 

och förbättra bladbytestiden med  

60 %**. 

Hos de minsta patienterna är det särskilt viktigt att 
placera tuben korrekt. Den nya mandrängen för 
engångsbruk i liten storlek är utformad för att passa 
perfekt med GlideScope® LoPro 1 och LoPro 2 med 
avseende på storlek och vinkling. Mandrängen är 
kompatibel med ETT-standardstorlekar 3-4 mm.

SPECTRUM systemkomponenter
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LoPro S1 LoPro S2

* Jämförelse mellan första generationens LoPro S3 för engångsbruk och Spectrum LoPro S3.    ** Jämfört med GlideScope AVL-system för engångsbruk vid byte mellan storlekar 1 eller 2 till storlekar 3 eller 4.       

GlideScope videomonitor

glidescope.com

• Funktioner som ögonblicksbilder i realtid, 
videoinspelning och videouppspelning 
hjälper till att bekräfta att en tub ligger rätt 
och underlättar undervisning.

• Inbyggd 4-stegsvideohandledning som gör 
systemet lätt att lära sig och använda.

• Extern monitoranslutning för undervisning 
och observation.
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